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Pizza Hut abre 70 vagas
na Grande São Paulo

são paulo // A Pizza Hut da Grande São Paulo acaba de
abrir 70 vagas na empresa, que hoje é composta por 15
restaurantes. Haverá contratação de atendentes (50 va-
gas) e gerentes (20 vagas). Para concorrer, é necessário
ter mais de 18 anos e o segundo grau completo. Também
podem se candidatar pessoas com mais de 60 anos e
portadores de deficiência física e visual e síndrome de
Down. Para os gerentes de restaurante, será exigido nível
superior completo e qualificação técnica, além de expe-
riência em restaurantes. Interessados devem entregar
currículo em qualquer restaurante Pizza Hut na Grande
São Paulo ou cadastrá-lo no site www.pizzahutsp.com.br.

panoramabrasil

VA I V É M

Aon contrata profissional
para prospectar negócios

são paulo // André Lellis Werneck é o novo profissional
contratado pela Aon Risk Services para prospectar negó-
cios no segmento de Serviços, que engloba os setores de
Tecnologia, Consultoria, Auditoria, Jurídico e de Institui-
ções Financeiras.

Graduado em Administração de Empresas pela Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o executi-
vo comercial acumula mais de 10 anos de experiência no
mercado de Seguros, com passagem pela Marsh, Mapfre,
Citibank Corretora de Seguros e Banerj Seguros.

A Aon Risk Services presta serviços de consultoria, cor-
retagem de seguros e gerenciamento de riscos.
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VA I V É M

João Shiraishi assume área
de tecnologia da Predicta

são paulo // A Predicta, consultoria especializada no ge-
renciamento de estratégias de marketing on-line, acaba
de contratar um reforço para equipe de tecnologia da
empresa, João Shiraishi. O executivo deixa a administra-
ção de banco de dados do iG para assumira tarefa de de-
senvolver novas plataformas de database e datawarehou -
se. Formado em Ciência da Computação pelo Instituto
de Matemática e Estatística da USP, é também instrutor
oficial da Oracle.

A Predicta oferece ferramentas voltadas para o geren-
ciamento de campanhas publicitárias na Internet. Seus
clientes são agências, anunciantes, veículos e sites.
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AmBev usará
papel reciclado em
suas 60 unidades

são paulo

AAmBev— CompanhiadeBebi-
das das Américas — anunciou
que vai utilizar papel reciclado
para correspondências internas,
cópias e impressãode documen-
tosemsuas 60unidadesespalha-
das peloPaís. Essaé maisuma ini-
ciativa do sistema de gestão am-
bientalda empresa,que afirmajá
reaproveitar 97% dos subprodu-
tos industriais gerados por suas
fábricas.

A adoção do papel reciclado
começou na semana passada,
apenas na administração central
da companhia, que fica em São
Paulo. É um programa piloto que
vai servir de experiência para a
implantação nas outras unida-
des, o que deve ocorrer de forma
gradual ao longo dos próximos
meses.

A AmBev já tem um programa
de economia de papel por meio
da impressão em frente e verso,
medida que foi adotada no ano
passado. O volume impresso nas
60 unidades da Companhia que
têm serviço de cópias e impres-
sões é de 3,5 milhões de páginas
por mês. Com a impressão em
frente e verso, esse material pas-
sou aconsumir 2,5milhões defo-
lhas de papel. A economia, por-
tanto, é de 1 milhão de folhas por
mês,oque correspondentea30%
do total que seria consumido
com a impressão normal. A esti-
mativa é que isso significa que 95
árvores são preservadas por mês.

Utilizando-se como termo de
comparação o consumo anterior
da companhia, de 3,5 milhões de
folhas por mês, pode-se estimar
que, quando o uso de papel reci-
clado estiver implantado em to-
das as unidades da empresa no
Brasil, serãoconservadas, aproxi-
madamente, 350árvores pormês
— ou 11 árvores por dia, também
em números aproximados.

O Sistema de Gestão Ambien-
tal da AmBev foi criado em 1997.
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RECURSOS HUMANOS Novos processos apontam uma mudança de foco na maneira de gerir funcionários

Gestor de rh põe o foco no autoconhecimento

k DESENVOLVIMENTO

«Nossa empresa
funciona como agente
facilitador no
desenvolvimento dos
prof issionais»
PATRÍCIA PRÓSPERO
DIRETORA EXECUTIVA DO IDH

Já publicamos 1.846 reportagens sobre

RECURSOS HUMANOS
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

k COACHING

«O coaching auxilia o
executivo para que ele
encontre soluções para
vivenciar o momento,
alterando e reforçando
estilos de liderança»
IRENE DE AZEVEDO
SÓCIA DIRETORA DA MARIACA

Corporações utilizam novas técnicas que visam
gerar o desenvolvimento “de dentro para fora” do
profissional; inspiração vem da psicologia

Os primeiros dias de trabalho
em uma nova empresa são
sempre repletos de muita cu-
riosidade, ansiedade, nervosis-
mo e medo do novo.

Para tornar esse processo de
integração menos doloroso e
mais produtivo, a NeoConsul-
ting, consultoria especializada
em recrutamento e treinamen-
to, oferece ao mercado o “coa -
ching de integração”, um pro-
cesso de adaptação aos dog-
mas e processos da empresa.

“Quando recrutamos um
executivo, ele passa por ses-
sões de coaching de integra-
ção. Com isso, apoiamos o re-
cém-contratado durante o pro-
cesso de inserção na nova em-
presa a fim de que possa ma-
ximizar seu potencial de tra-
balho em um curto prazo de
tempo”, disse o sócio da Neo-
Consulting Rubens Gimael.

De acordo com o engenhei-
ro César Jorge Maalouf, o ser-
viço também o beneficiou.
“Acelerou o meu processo de
integração na empresa”, conta
o engenheiro. Para ele, “o coa -
ching ajuda o executivo a se
posicionar melhor dentro da
organização e a trabalhar me-
lhor com o time”. Segundo Gi-
mael, “o objetivo da NeoCon-
sulting é oferecer ferramentas
para que o executivo possa
maximizar a capacidade de
compreensão e percepção do
que está acontecendo”.

Aconselhamento
na entrada agiliza
a adaptação

são paulo

As novas ferramentas de gestão
de recursos humanos que che-
gam ao mercado apontam uma
mudança de foco na maneira de
gerir pessoal. A busca do autoco-
nhecimento como forma de apri-
moramento profissional ganha
espaço nas corporações, que
buscam o ferramental e os pro-
cessos necessários para isso.

Um dos exemplos são as ferra-
mentas do Instrumentos de De-
senvolvimento Humano (IDH),
que comercializa produtosde ca-
pacitação de pessoal. Entre eles
está o MBTI, que consiste em um
questionário baseado na teoria
de Carl Jung sobre os tipos psico-
lógicos. Esse instrumento é utili-
zado para autodesenvolvimento,
exploração de carreiras, desen-
volvimento organizacional e for-
mação de equipes. A idéia é que,
através dos questionários, o pro-
fissional conheça melhor suas
próprias falhas e seja capaz de
corrigi-las.

Atualmente, o IDH representa
no Brasil a Consulting Psycholo-
gists Press (CPP) e a Team Mana-
gement Systems (TMS), empre-
sas de RH norte-americanas que
trabalham dentro da concepção
de “desenvolvimento de dentro
para fora”.

“Nossa empresa funciona co-
mo agente facilitador no desen-
volvimento das pessoas, tanto na
área profissional quanto pessoal,

e, para isso, disponibiliza instru-
mentos que fornecem maior
consciência das características e
preferências dos indivíduos,
alémde qualificare certificarpro-
fissionais que queiram agregar
valor aos seus serviços através
dessas ferramentas”, explicou
Próspero.

De acordo com o responsável
por RH da Scholle Packaging na
América Latina, Ricardo Burgos,
o Team Management Profile
(TMP), outraferramenta doIDH,

oferece feedbacksobre as caracte-
rísticas específicas de um profis-
sional em termos de suas prefe-
rências de trabalho e ainda agrega
valor para a gestão.

Coaching
O número crescente de fusões
tem aumentado a demanda por
serviços de coaching (sessões de
aconselhamento para identificar
comportamentos e transmitir
processos) em algumas consul-
torias. Na Mariaca Consultores, a
atividadeesteve emalta, comum
crescimento de 30% nas solicita-
ções, de 2006 para 2005.

“As fusões são consideradas os
momentos mais traumáticos de
uma empresa e qualquer erro no
processo de absorçãopode retar-
dar o retorno dos investimentos.
Ocoachingauxilia o executivo pa-
ra que ele encontre soluções para
vivenciar omomento, alterandoe
reforçando estilos de liderança.
Também é importante para aju-
dá-lo a desenvolver o equilíbrio
necessário para entender o pro-
cesso de fusão e a gestão das pes-
soas que estão passando por ele,
para manter as estratégias e con-
tinuar com a mudança, sabendo
fazer os ajustes necessários”, afir-
maIrene Ferreirade Azevedo,só-
ciadiretora daMariaca. Aconsul-
tora aponta para o fato de que a
vulnerabilidade dos processos
pode gerar uma fuga de lideran-
ças e cita o crescimento dos seto-
res de telecomunicação e Inter-
net como exemplo.

Carreiras
Outra ferramenta apresentada
recentemente ao mercado de Re-

cursos Humanos foi o Sistema de
Auscultação de Carreira do Intel-
ligent Career Card Sort®
(ICCS®), desenvolvido pelo estu-
dioso norte-americano Michael
Arthur, professor de Administra-
ção na Universidade Suffolk (Bos-
ton, Estados Unidos) e
vencedor do prêmio
Academy of Manage-
ment (concedido pelo
mais importante grupo
internacional de estu-
diosos e pesquisadores
em gestão).

Emum ciclodepales-
tras realizado no início
do mês na Fundação Instituto de
Administração da Universidade
de São Paulo (FIA-USP), o estu-
diosoapresentou uminstrumen-
to de desenvolvimento de carrei-
ra alojado na Internet e desenvol-
vido para orientar os profissio-
nais a se verem como investidores
ativos no cenário econômico e
em seusplanos deemprego etra-
balho. A ferramenta tem como
objetivo auxiliar o trabalho de
consultores e aconselhadores de
carreiras no fornecimento de in-
formações sobre a configuração
do mundo contemporâneo e a
sua influência no mundo profis-
sional.

“Carreiras inteligentes são
aquelas que contribuem ativa-
mente à atual economia global e
têm foco no conhecimento. Co-
mo estamos cada vez mais glo-
bais, temos de ter conhecimento
do indivíduo e dos valores de cada
lugar do mundo. Por isso, os tra-
balhadores globais precisam en-
tender as diferenças entre os paí-
ses edevem buscaro autoconhe-

cimento através de novas ferra-
mentas e concepções”, explica a
docente Tânia Casado, da
FIA-USP, responsávelpelo depar-
tamento de Aconselhamento de
Carreiras da instituiçãoe pela tra-
dução da ferramenta para o por-

tuguês.Ela ressaltaaim-
portância deste inter-
câmbio no segmento de
Recursos Humanos.

Outro conceito trazi-
do pelo estudioso é o da
“carreira sem frontei-
ras”, que orienta o pro-
fissional a não se fixar
em um modelo de car-

reira.
A professora Tânia Casado ex-

plica: “Há executivos que deixa-
ram de atuar no setor privado e
vão para o Terceiro Setor, transi-
tando entre setores, empresas e
países. O profissional precisa fi-
car antenado a estas mudanças e
olhar para dentrode si, procuran-
do aquilo que ele quer fazer, suas
habilidades, fazer um trabalho de
autoconhecimento e de leitura
do mundo externo. A carreira é
obra, arte e preocupação do pró-
prio dono,é de umâmbito essen-
cialmente individual. Apesar dis-
so, as pessoas têm de estar ligadas
umas às outras, por isso não existe
espaço para o individualismo,
maspara onetworking,as redese
os relacionamentos”.

ivo madoglio

cynara escobar

Patrícia Próspero
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