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GESTÃO

VA I V É M

Agência dm9ddb contrata
novo diretor de Mídia

são paulo // A DM9DDB contratou Luiz Gini como diretor
de Mídia para o cliente Ponto Frio, na equipe comanda-
da pela diretora-geral de Mídia, Monica Carvalho. Com
mais de 15 anos de experiência em Mídia, Gini começou
sua carreira na Coca-Cola, de onde seguiu para a Mc-
Cann, onde trabalhou até recentemente. Ao longo de sua
carreira, atendeu clientes como General Motors e Nike.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Nestlé, Coca-Cola e Petrobras
têm os melhores projetos
Mitsubishi lidera como pior e Petrobras como
melhor na opinião dos consumidores sobre a
atuação das companhias em terceiro setor

são paulo

Levantamento realizado pelo
Market Analysis, institutode pes-
quisa de mercado e opinião pú-
blica, revelou as dez melhores e
dez piores corporações em Res-
ponsabilidade Socialatuantes no
Brasil. Entre as bem avaliadas es-
tão Petrobras (10,8%), Nestlé
(4,6%) e Coca-Cola (3%). A pes-
quisa anual, intitulada Monitor
de Responsabilidade Social, ou-
viu800pessoas nasprincipaisca-
pitais brasileiras.

Outrascompanhias quefazem
parte do grupo das melhores são
Rede Globo,Unilever, Natura,Va-
le do Rio Doce, AmBev, Bom Pre-

ço e Azaléia. Já entre as corpora-
ções classificadas negativamen-
te, a Mitsubishi lidera com 4,6%,
seguida pela Telemar (3,7%) e
Souza Cruz (2,2%). Light, Cedae,
Fiat e Telefônica ocupam as ou-
tras posições no ranking. A Vale
do Rio Doce, a AmBev e a rede
Bom Preço foram igualmente ci-
tadas na lista das piores.

Preocupação
SegundoPaloma Zimmer,analis-
ta de Pesquisa de Mercado da
Market Analysis, o estudo reforça
a preocupação dos brasileiros
com o tema.

“As pessoas começam a consi-

derar, no momento da compra,
quais empresas estão com mais
ou menos engajamento social.
Há alguns anos este assunto não
interferia na decisão do consumi-
dor, agora o cenário mudou e o
próprio mercado corporativo es-
táatentoa essemovimento”,afir-
ma Paloma.

Para chegar aos resultados, o
instituto entrevistou 800 adultos,
na faixa etária de 18 a 69 anos, nas
cidades de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte, Recife, Sal-
vador, Porto Alegre, Curitiba e
Brasília. As entrevistas foram rea-
lizadas em novembro e dezem-
bro de 2006, no domicílio dos par-
ticipantes. A margem de erro do
estudo é de aproximadamente
3,4%.

O Market Analysis realiza es-
tudos contínuos sobre reputa-
ção empresarial e responsabi-

lidade social. A empresa já co-
ordenou mais de seiscentos
projetos em vinte estados bra-
sileiros e na América Latina,
entre os quais estão estudos re-
gulares para clientes como
BBC World News, Merck, Nes-
tlé, Philips, Roche e Unilever.
Fundada em 1997, a Market
Analysis Brasil tem sua matriz
em Florianópolis e a sede ope-
racional em São Paulo.

A prioridade do trabalho está
nos setores de saúde, telecomu-
nicações, novas tecnologias de
comunicação/informação, opi-
nião pública e comportamento
social, bens de consumo geral, es-
tudo de custo-benefício entre
preços e atributos, financeiros,
introdução de novos produtos e
conceitos no mercado, turismo e
entretenimento.
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Estatal pára de investir em
telecentros a partir de setembro
são paulo

Em setembro próximo, a Petro-
brasencerrará ociclode trêsanos
de investimentos no projeto dos
Telecentros de Inclusão Digital. A
meta, agora, é assegurar a auto-
nomia das 50 unidades implanta-
das em todos os estados do país
nesse período.

Este é o principal objetivo do
Seminário Telecentros de Inclu-
são Digital Petrobras, que aconte-

ce de 22 a 25 de março em Salva-
dor(BA), reunindocercade 80re-
presentantes dos conselhos ges-
tores, entidades, coordenadores
e monitores dasunidades que fo-
ram implantadas, com recursos
da Petrobras, nos Estados do Cea-
rá, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Bahia.

Outros dois encontros foram
realizados com a mesma finali-

dade, nos meses dejaneiro e feve-
reiro, respectivamente nas cida-
des de Teresina, no Piauí, e Gua-
rulhos, em São Paulo.

Vertentes
O evento na cidade de Salvador
vai combinar duas vertentes.
Uma é o Seminário, voltado para
o aprofundamento das lideran-
ças nostemas dasociedade dain-
formação e do conhecimento (di-

reito à comunicação; inclusão di-
gital para a inclusão social; redes
comunitárias e telecentros;
software livre e soberania; atua-
ção em rede; mobilização solidá-
ria de recursos e gestão de proje-
tos sociais).

A outra vertente está nas Ofici-
nas, das quais cada Telecentro
deverá sair com um primeiro pro-
jeto/plano de ação para poder
avançar na autogestão e na auto-
nomia política e financeira, tendo
em vista que, a partir de setembro
deste ano, será encerrado o ciclo
de aportes financeiros da Petro-
bras no projeto.
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RECURSOS HUMANOS

Ryder adapta gestão ao gosto
regional para reter talentos
Treinamentos e estágios
internacionais também
ajudam a diminuir
a rotatividade na
empresa, que
faturou US$ 6,5 bilhões
no ano passado
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O departamento de Recursos Hu-
manos da Ryder Brasil, subsidiá-
ria brasileira da norte-americana
Ryder System, trabalha para reter
os talentos na empresa adotando
práticas de gestão adequadas a
cada região do País.

Atualmente, todos os escritó-
rios da companhia no mundo
possuem suas próprias caracte-
rísticas, incorporadas de acordo
com a cultura local.

Segundoo presidentedaRyder
Brasil, Antonio Wrobleski, a me-
lhor maneira de conseguir um
ótimo ambiente de trabalho para
os funcionários e, conseqüente-
mente, melhores resultados nas
metas estipuladas, é descobrir
quaissão asnecessidades reaisda
equipe. “Nem sempre o que é
bom para as unidades de um de-
terminado estado é uma boa op-
ção para outro. Um exemplo dis-
so é a festa de confraternização da
empresa no final do ano. Em São
Paulo, as pessoas vão para a festa
em qualquer dia da semana, já
em Goiânia as pessoas querem fi-
car em casa”, disse Wrobleski.

Para o presidenteda Ryder Bra-
sil, esse modelo de gestão dife-
renciado também oferece bons
retornos na hora de atender o

e conscientizar os seus motoris-
tas. Intitulada “O Bom da Estra-
da”, a campanha se estenderá até
o final deste ano, e terá ações tan-
to no Brasil quanto na Argentina,
outro dos mercados prioritários
da Ryder na América Latina.

Com base em um pacote de
benefícios para os motoristas
prestadores de serviços de em-
presas que terceirizam serviços
para aRyder, acompanhia imple-
mentará diversas ações de cons-
cientização, durante o ano, para
prevenção de acidentes, promo-
ção da cidadania e também trei-
namentos em qualidadede aten-
dimento ao cliente. Cerca de 500
motoristas participarão do pro-
grama.

Sobre a Ryder
A Ryderfatura US$6,5 bilhõespor
ano no mundo e atende grandes
empresas, como Toyota, GM e
Unilever, entre outras.

Para 2007, a empresa estima
um crescimento de 12%a 13% em
seu faturamento.

“Nossa expectativa está abaixo
damédia daempresa dosúltimos
anos, pois acreditamos que a in-
dústria automobilística, que re-
presenta 60%de nossosnegócios
[os outros 40% estão nas áreas de
alimentos e tecnologia], deva
crescerentre 10%e 12%,gerando
ainda novas contratações”, afir-
mou Wrobleski.
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Antonio Wrobleski

cliente, já o que seu perfil tam-
bém varia conforme a região. “As-
sim, a empresafica mais próxima
do cliente e consegue entender
suas reais necessidades”, afirmou
o gerente de Treinamento e De-
senvolvimento da Ryder Brasil,
Carlos Sahium.

Para diminuir a rota-
tividade de pessoal, o
setor de recursos huma-
nos da empresa tem se
preocupado em utilizar
também formas de rea-
proveitamento interno
e programas de qualifi-
cação do profissional.
“Nossa recepcionista
está no segundo ano de
engenharia. Nós sabe-
mos que no futuro per-
deremos uma ótima re-
cepcionista, mas, em
contrapartida, ganha-
remos uma excelente
engenheira”, explicou
Sahium. Existem ainda progra-
mas de intercâmbio empresarial,
pelos quais os executivos são en-
viados a escritórios do exterior
para agregar novas experiências
de trabalhoao seucurrículo eain-
da trazer inovações para o am-
biente de trabalho.

“Comecei na Ryder Brasil
quando a empresa iniciou suas
operações no País. De lá pra cá,
passei pela gerência de Planeja-
mento Financeiro,seguindo para
a gerência sênior e, por último, fui
convidadoparao cargodediretor
de OperaçõesLogísticas daRyder
Brasil, posição que ocupo atual-
mente”, exemplifica Caio Najm.

De acordo com Tolovi Júnior,
presidente doInstituto GreatPla-

ce To Work, muitas empresas
acreditam que oferecer treina-
mento implica, automaticamen-
te, reter funcionários.

“Essa crença é equivalente a
pensar-se que apenas um bom
salário também retém. A empre-

sa que genuinamente se
preocupa com as pes-
soas ecom odesenvolvi-
mento profissional e
pessoal tem maior nível
de retenção. Vale ressal-
tar que o desenvolvi-
mento pessoal, em um
excelente ambiente cor-
porativo, pode ocorrer
sem que seja necessário
investir em horas de trei-
namento, mas com pro-
jetos e atividades desa-
fiadoras, maisresponsa-
bilidade, orientaçãoe fe -
edback adequados. A
educação, nesse senti-
do, tem relação alta com

a retenção”, afirma Tolovi.
Para ele, qualquerempresa po-

de adotar modelos variados de
gestão, desde que mantenha os
valores da companhia padroni-
zados em todas as unidades.

“Toda organização consegue
propiciar um bom ambiente de
trabalho, independentemente
do setor ou região. O que irá deter-
minar a questão é o relaciona-
mento entre os chefes e seus su-
bordinados”, disse Tolovi Júnior.

Caminhoneiros
Seguindo a linha de sempre bus-
car a qualificação de seus funcio-
nários, a companhia lançou este
anoum programaderesponsabi-
lidade social, que visa a capacitar
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Fundação Bradesco
inaugura seu 50º

centro de inclusão

são paulo

A Fundação Bradesco inaugu-
rou na última quarta-feira, em
Manaus (AM), o seu 50º Centro
de Inclusão Digital (CID), o se-
gundo instalado na cidade.

Resultado da parceria com a
Fundação da Universidade Fe-
deral do Amazonas (Ufam) e a
Associação de Motricidade e de
Estudos Gerontológicos do
Amazonas (Amegam), o Centro
vai oferecer, inicialmente, cur-
sos gratuitos.

Estes cursos permitem o
acesso a conhecimentos de in-
formática a 370 idosos que fre-
qüentam a Universidade.

O CID está instalado na qua-
dra do Projeto Idoso Feliz Parti-
cipa Sempre,no campusCoroa -
do I da Universidade, e conta
com dez computadores, siste-
ma operacional Windows e pa-
cote de aplicativos Office, além
de acesso à Internet.

Posteriormente, o Centro es-
tará também a serviço de crian-
ças, jovens, adultos e moradores
do entorno do campus.

Cursos
Os computadores estão ligados
à rede e satélite da universidade
e permitirão aos interessados
realizar cursos presenciais ou à
distancia, como suporte à inte-
gração profissional em diversas
áreas. OCID temcomo objetivo
oferecer formação básica em
informática e acesso a serviços
públicos pela Internet, além de
valorizar a cidadania com o de-
senvolvimento de ações articu-
ladastendo ainformáticacomo
ferramenta principal.

Histórico
Lançado em março de 2004,
o programa para a implanta-
ção dos CIDs da Fundação
Bradesco tem como objetivo
oferecer formação básica em
informática e acesso a servi-
ços públicos pela Internet,
além de valorizar a cidadania
com o desenvolvimento de
ações articuladas tendo a in-
formática como ferramenta
pr incipal.

Em três anos, foram instala-
dos centros nas comunidades
próximasdas 40escolas daFun-
dação em todos os estados bra-
sileiros e Distrito Federal.

Outros 10 estão instalados
em instituições diversas, sendo
três em comunidades indíge-
naseum naUniPalmares–Uni-
versidade da Cidadania Zumbi
dos Palmares, em São Paulo.

Em três anos, mais de 50 mil
pessoas já foram atendidas pe-
los CIDs.

Fundação
A Fundação Bradesco foi
criada em 1956 por Amador
Aguiar, com o objetivo de
proporcionar educação e
profissionalização às crian-
ças, jovens e adultos.

A instituição inaugurou sua
primeira escola em 29 de junho
de 1962, na Cidade de Deus, em
Osasco (SP), com 300 alunos e 7
professores.

A instituição conta com mais
de 40 escolas. Em 2005, mais de
100mil alunosforamatendidos,
em 26 estados brasileiros e no
Distrito Federal.
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