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GESTÃO

T E C N O LO G I A

Microsoft vai ao mercado para
vender mais às corporações

são paulo

A Microsoft quer estar cada vez
mais presente no universo corpo-
rativo, e um dos focos é a aproxi-
mação de clientes potenciais, te-
ma abordado ontem, na etapa
Curitiba da edição deste ano da
feira Mirosoft Directions 2007.

Os principais assuntos explo-
rados na feira, que reúne clientes
da empresa em cada região, são as
prioridades para a área de infor-
matização, como segurança, in-
teroperabilidade, mobilidade, e o
maisrecenteconceito paraossis-
temas: o business intelligence(BI),
quejá virou‘moda’entre osgesto-
res.

Com a ferramenta, é possível
realizar gestão de dados com efi-
ciência, e desenvolver controle
sobre as informações geradas.

Otimização
O gerente de Estratégias de Mer-
cado da Microsoft, Roberto Pra-
do,comentaque oprincipalobje-
tivo dos executivos responsáveis
pela área de informática atual-
mente é otimizar o serviço. “O
senso comum entre os diferentes

perfisdeempresas éanecessida-
de de ter mais soluções, por um
custo menor”, diz ele.

A meta é atrair clientes de vá-
rios tamanhos e segmentos, em
um universo de aproximada-
mente dois milhões de empresas
em todo o País.

Essa estratégia foi consolidada,
segundo o executivo,nos últimos
lançamentos da marca — o Win-
dows Vista, Microsoft Office Sys-
tem 2007 e Exchange 2007, todos
lançados emprimeira mãopara o
mercado corporativo —, que in-
tensificaram o relacionamento
com a clientela e está trazendo
bons resultados.

Parceiro
Cesar Leite, diretor presidente do
Grupo Processor, parceiro da Mi-
crosoft no desenvolvimento de
infra-estrutura de Tecnologia da
Informação (TI), comenta que a
aproximação do cliente acaba ge-
rando novos negócios.

“O cliente quer ser muito bem
atendido, porque direciona re-
cursos para quem está compro-
metido comdesenvolvimento do
seu negócio”, diz ele.

A empresa mantém foco em
corporações com faturamento a
partir de R$ 100 milhões ao ano.
Para 2007, a expectativa é de um
crescimento de pelo menos 25%
nofaturamento. Noanopassado,
essa meta foi superada, e passou
dos 40% de aumento, principal-
mente pelo preço do dólar, que
favoreceu alguns setores. “A esti-

mativa inicial poderá ser supera-
datambém esteano,jáque omês
de janeiro apresentou cresci-
mentode 30%nos resultados,em
relação ao mesmo período do
ano anterior”, diz Leite.

Boticário, GVT e Unimed
No Paraná, o Processor está nego-
ciando a implementação de siste-
mas em empresas como O Boti-
cário e GVT. Ademanda do estado
motivou a instalaçãode uma uni-
dade de negócios em Curitiba.

A empresa, que tem base em
Porto Alegre (RS), está presente
em São Paulo e no Rio de Janeiro,

com atendimento para toda a
América Latina, em especial para
os países do Mercosul.

Um dos produtos desenvolvi-
dos pela parceria no estado é o
projeto de informatização da
Unimed Curitiba, queserá esten-
dido para todas as unidades da re-
de no estado.

O gerente de Expansão e Solu-
ções Carlos Busch explica que o
projeto levou em consideração o
conceito da própria empresa, que
prioriza a medicina preventiva.
“O sistema inteligente desenvol-
vido sobre a plataforma Micro-
soft integra todosos dados dispo-
níveis, traçando mapas de atua-
ção”, diz ele. Com isso, a ferra-
mentapode identificarumusuá-
rio e convidá-lo a realizar exames
próprios para a sua faixa etária,
por exemplo.

A Microsoft mantém em Curi-
tiba um centro de desenvolvi-
mento de componentes, utiliza-
do pela empresa para gerar solu-
ções de alta tecnologia. Em São
Paulo, fica uma célula de desen-
volvimento da área de sistemas
de gestão empresarial.

As próximas etapas da Miro-
soft Directions acontecerão no
Rio de Janeiro, em março, e em
São Paulo, em abril.
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Em evento realizado em
Curitiba, empresa
divulgou suas diretrizes
para ampliar a
participação das
empresas em seu
faturamento

k PREÇO

«O senso comum entre
os diferentes perfis
de empresas é a
necessidade de ter
mais soluções por
um custo menor»
ROBERTO PRADO
GERENTE DA MICROSOFT

VA I V É M

bdoTrevisan tem três novos
diretores no Rio de Janeiro

são paulo // A BDO Trevisan, uma das maiores empresas
de auditoria do País, nomeou três executivos a cargos de
direção no Rio de Janeiro. Todos serão diretores de Audi-
toria e começaram a atuar na nova função ontem.

Leonardo Moreira dos Santos Tavares, é graduado em
Ciências Contábeis, possui pós-graduação em Finanças e
Gestão Corporativa pela Cândido Mendes (UCAM). Mar-
celo Nogueira de Andrade é graduado em Ciências Con-
tábeis pela UFRJ e possui especialização em Controlado-
ria pela Trevisan. Renata Leite da Silva, também é gra-
duada em Ciências Contábeis pela UFRJ.
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VA I V É M

nxtcomm nomeia Michael
Cerami diretor de Vendas

são paulo // Michael Cerami, um profissional de vendas
de exposições com mais de uma década de experiência
na criação de oportunidades de negócios para compa-
nhias da indústria de tecnologia de informação, comuni-
cações e entretenimento, foi nomeado diretor de Vendas
da NXTcomm. A empresa, que é de propriedade conjun-
ta da Telecommunications Industry Association (TIA) e
da United States Telecom Association (USTelecom), será
realizada de 18 a 21 de junho de 2007 no McCormick
Place em Chicago. “Michael Cerami é um veterano em
vendas de exposições que conhece o que os expositores
e participantes necessitam”, disse o diretor executivo da
NXTcomm, Wayne Crawford.
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VA I V É M

Paulo Rodrigues é eleito
presidente da Abiauto

são paulo // O jornalista Paulo Rodrigues, da Rede Vida,
de Caxias do Sul (RS), foi eleito ontem o novo presidente
da Abiauto, a Associação Brasileira da Imprensa Automo-
tiva, para o biênio 2007/2008. A eleição foi realizada em
Natal (RS), durante evento da Fiat Automóveis.

Nessa Assembléia Geral Extraordinária, convocada pa-
ra a eleição da diretoria, os associados presentes aprova-
ram também as contas do biênio 2005/2006, da gestão
de Ivan de Oliveira, e mais duas alterações no estatuto da
entidade, segundo as quais os associados que não pude-
rem comparecer à assembléia ou à eleição do Prêmio
Imprensa Automotiva (que escolhe os melhores carros do
ano), poderão votar também por e-mail.
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Notas

k ATENDIMENTO

«O cliente quer ser
bem atendido; assim,
direciona recursos para
quem está
comprometido com seu
desenvolvimento»
CESAR LEITE
DIRETOR DO GRUPO PROCESSOR

PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

Mudanças no Bolsa
Família devem ser
discutidas, diz Patrus

b r as í l i a

Nos próximos dias, os ministros
ligados à área social devem se
reunir para avaliar ações que
busquem aperfeiçoar o Progra-
ma Bolsa Família. “Os estudos
estão sendo feitospor um grupo
de técnicos. Vamos reunir nos
próximos dias os ministros en-
volvidos nessaárea, eas propos-
tas serão levadas para decisão
do presidente Lula”, disse on-
tem o ministro do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fo-
me, Patrus Ananias.

Entre as mudanças estuda-
das, está o aumento da idade
dos jovens beneficiários do Bol-
sa Família de 15 para 18 anos. A
idéia, segundo o ministro, é
atender melhor a juventude. “O
Pro-Jovem, por exemplo, traba-
lhacom jovensde 18a24 anos.O
Bolsa Família vai até os 15 anos.
Então, fica aí umlapso e preten-
demos, cada vez mais, articular
essas políticas. Um dos objeti-
vos, então, é possibilitar uma
maior integração dos progra-
mas e dar aos jovens pobres
tempo maior para que possam
concluir os estudos relaciona-
dos ao ensino fundamental”,
disse.

Patrus destacou que o benefí-
cio é pago para crianças que es-
tejam na escola e que muitos jo-
vens no Brasil não concluem o
ensino fundamental até os 15
anos. “O Bolsa Família trabalha
com crianças e adolescentes
que estejam na escola até 15

anos. É muitogrande, de acordo
com as pesquisas, o número de
jovens pobres que não con-
cluem o ensino fundamental
até essa idade. Então, estender
até os 18 seria uma possibilida-
de de conclusão do ensino fun-
damental e até mesmo de aces-
so ao 2º grau.”

Outra mudança é o reajuste
do valor do benefício para asse-
gurar o seu poder de compra. “É
fundamental esse reajuste para
que o programa continue al-
cançando seus objetivos, asse-
gurando às famílias o direito à
alimentação”, afirmou.

Segundo Patrus, o reajuste
seria baseado na inflação regis-
trada pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC).
Além disso, os técnicos estudam
a possibilidade de uma revisão
periódica do programa e a cria-
ção de um fundo para crianças
que tenham bom desempenho
escolar.De acordocom ominis-
tro, nãose trata de umnovo Bol-
sa Família. “Trata-se de aperfei-
çoar um programa, que é nor-
matizado e que obteve grande
êxito com reconhecimento na-
cional e internacional.”

Rádios
Patrus Ananias falou a emisso-
ras de rádio parceiras da Radio-
brás. A entrevista é produzida e
coordenada pela Secretaria de
Imprensa e Porta-Voz da Presi-
dência da República.
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Como contratar
pessoas motivadas
Um dos principais problemas dos
contratados é a falta de motivação

Contratar um profissional que, além de atender aos
requisitos de competência inerentes ao cargo a ser
preenchido, esteja plenamente motivado, é uma
das tarefas mais complexas exercidas por quem
ocupa cargo de liderança.

Exemplo é o número de contratações e promo-
çõesque acabamfrustrandoasexpectativas deam-
bos os lados, comprometendo o desempenho de
uma área ou até de toda a empresa. E a ‘desmotiva-
ção’ é sempre uma das principais causas desse tipo
de problema.

As formas de motivação
Para melhor poder entender essa situação é neces-
sário inicialmente conceituar as duas formas de
motivação. Aexterna ouextrínseca, quevem defora
para dentro e representa o ‘mundo do desejo’, tem
como algumas de suas características: “forte susce-
tibilidade a fatores externos, não controláveis; o
comportamento humano pode ser planejado, mo-
delado ou mudado por meio da utilização de recom-
pensas ou punições; não sustentável no longo pra-
zo”. O melhor exemplo prático é quando trabalha-
mos única e exclusivamente pelo dinheiro, não nos
importando se o trabalho é agradável ou não. Infeliz-
mente, devido às fortes pressões do mundo corpo-
rativo de hoje, essa é uma situação bastante comum.

Jáa motivaçãointernaouintrínseca vemdeden-
tro para fora e representa o ‘mundo da vontade’. Po-
de ser mais bem caracterizada como sendo a força
interior de cada pessoa que a impulsiona à ação.
Dentro deste conceito, uma pessoa não consegue
jamais motivar alguém: o que ela pode fazer é esti-
mular aoutra pessoaa buscaratender suasnecessi-
dades. Portanto, a probabilidade de que uma pessoa
siga uma orientação de ação desejável está direta-
menteligadaàeliminação desuasansiedadesinter-
nas. Como afirmou Frederick Herzberg, autor da
Teoria dos Dois Fatores, que aborda a situação de

motivação esatisfação das pessoas:“Motivação im-
plica fazer aquilo que é muito significativo para
mim”. Éo querer fazer. Éa personalidade decada um
vibrando quando está alinhada com as tarefas que
vai executar.Podemos entender maisfacilmente es-
sa colocação quando pensamosem traços vocacio-
nais. Seo nosso perfilestá direcionadoao raciocínio
lógico, nãoserá adequado buscar atividadesem que
a imaginação e o improviso sejam requeridos.

O papel do líder
Considerando, então, a necessidade de estimular-
mos as pessoas no trabalho para que alinhem os
seus desejos internos às tarefas que executam, eli-
minando assim suastensões internas, o líderpassa a
ter um papel decisivo para que isso aconteça.

Deve ele usar a emoção para inspirar as pessoas,
liberar a energia e assim soltar a sua motivação de
dentro para fora. Cabe aos líderes serem os grandes
estimuladores da motivação intrínseca no ambien-
te de trabalho.

Nostemposatuaishá umconstanteconflitoentre
asduas formasdemotivação.Seduzidos pelossalá-
rios e benefícios e de olho na rápida ascensão profis-
sional (motivação externa), ou mesmo por falta de
alternativas no mercado de trabalho, os executivos
acabam aceitando atividades pouco desafiadoras e
muitas vezes que nada tem a ver com os seus traços
motivacionais, relacionados à motivação interna, a
sua personalidade. Some-se a isso o próprio despre-
paro dos líderes em avaliar esse tipo de situação, que
foge a simples avaliação das competências técnicas
dos membros de sua equipe.

Quando analisamos a somatória destes fatores,
fica fácil concluir a necessidade de uma combina-
ção equilibrada de liderança e gestão. Estes líderes
gestores também devem alinhar suas motivações
intrínsecas com os desafios profissionais, pois cada
vez maisserão obrigados atrabalhar comuma lógi-
ca cristalina aliada a uma intuição poderosa.

Nasorganizaçõesdoséculo 21ohomemquersa-
ber para quê, para quem, com quem e por que ele
trabalha. Por isso, é necessário não só mudar pes-
soas, mas também caminhar para uma cultura or-
ganizacional holística. Cada vez mais, ao agirmos lo-
calmente, precisamos pensar globalmente. A inter-
culturalidadeeinterdisciplinaridade irãomoldaros
novos líderes. Estes, com as novas habilidades de-
senvolvidas,terãomelhores condiçõesdeestimular
seus liderados a liberar e canalizar sua energia inter-
na para as atividades de que realmente gostam.

Talvez esta seja a nova atitude, neste ano de 2007,
que fará a diferença nas empresas.

Dieter Kelber é pesquisador, consultore diretor executivo do Insti-
tuto Avançado de Desenvolvimento Intelectual (Insadi) e da Business
Processes School
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Câmara alemã
promove curso
de negociação

são paulo

A Câmara de Comércio e In-
dústria Brasil-Alemanha pro-
move, no próximo dia 07 de
março, o curso “Estilos de Ne-
gociação com Excelência”.

O objetivo é proporcionar a
gestores e administradores
em geral conhecimento sobre
aobtenção demelhoresresul-
tados por meiodo desenvolvi-
mento de habilidades na apli-
cação de estratégias, táticas e
comportamentos sobrenego-
ciação.

O programa é bastante ob-
jetivo e possui itens como “os
estilos de negociação” (rela-
cionado, sociável, analítico e
diretivo), “como criar um cli-
ma positivo para negociar
comexcelência” e“conhecero
outro, adaptando o próprio
estilo de negociação às carac-
terísticas do estilo predomi-
nante do interlocutor”.

Palestrante
Quem ministrará o curso é
Laércio M. Garrido, consultor
na área de Recursos Humanos
e Desenvolvimento de Progra-
mas de Gestão Empresarial
desde 1971. Garrido foi geren-
te de Treinamento e Desenvol-
vimento da Cosipa e da Aço-
minas e gerente de Remune-
ração e de Recursos Humanos
no Grupo Rhodia.

Ele também é autor de vá-
rios livros sobre remuneração
e habilidades gerenciais para
executivos, além de diretor da
LG Associados.

O curso, que acontece na
sede da Câmara Alemã, na ci-
dade de São Paulo (SP), já con-
tou coma participaçãode exe-
cutivos e administradores de
empresas como Volkswagen,
Voith Paper, Rolls-Royce e Sie-
mens.
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