


RAP: Atribui isso à origem da
Ford ou à mescla com a cultura
empresarial brasileira?

Piza: Era próprio deles. Em
outubro de 1991, a s s u m i uma
posição de gerenciamento e
treinamento de pessoas. Fiquei
focado em questões fabris ,
mais perto dos sindicatos, no
chão de fabrica mesmo. Foram
dois anos mui to felizes. Estava
motivado e estimulava a m i n h a
equipe então com 22 pessoas.

Naquela época, vários planos
econômicos afetaram a produção
em diversos setores. Houve uma
política especial de RH?

Piza: Foi uma época difícil, do
Plano Collor. A Ford era uma fabrica
que tinha três turnos e passou a

ter dois. Não havia o que produzir,
nem ferias para dar. Então, em vez
de ficarmos com os trabalhadores
ociosos, aproveitávamos o tempo
em treinamento, com aulas concei-
tuais e práticas de segurança para
torneiros, ferramenteiros e outras
ocupações. Se não t inha mais sala,
fazia-se parceria com o Senai,
colocávamos um ônibus no estacio-
namento e pronto! As aulas eram ali.
Mas passei por vários momentos em
que precisava demitir funcionários,
situação que envolve respeito e
amparo a quem está saindo. Todas as
empresas em que trabalhei tiveram o
compromisso de fazer esse período
de transição menos doloroso, aju-
dando na recolocação de quem está
se desligando, dando continuidade
aos convênios médicos e proporcio-
nando assistência psicológica.

RAP: E a experiência no RH
da Kraft Foods?

Piza: Em 1994, entrei na com-
panhia e, dois anos depois,
passei a diretor de Recursos
Humanos. Permaneci na função
até 2004, cuidando de empre-
sas que faziam parte do grupo,
como a Royal, Nabisco, Maguary,
Fleischmann etc. Naquele mesmo
ano, f u i transferido pela Kraft
para Chicago (EUA) para ser o res-
ponsável global por suprimentos.
Parte das minhas responsabilida-
des à época era recrutar pessoas
na China e Rússia, mas também
estudei questões salar iais no Leste
Europeu, plano de previdência na
Suíça e mudanças de estrutura da
área na França e na Alemanha. No
período de incorporações e fusões
da companhia, participei, entre
outras iniciativas da empresa, do
fechamento das três fabricas que a
Lacta t inha na cidade de São Paulo
(nos bairros do Brooklin, Limão e

Pinheiros). Nesse período, demit i
três m i l funcionários. Já em
Curitiba (PR), local da nova sede
e onde existe uma megafábrica,
admiti quatro mil . Foi a minha
melhor experiência profissional.
Foram 30 meses nesse processo,
virou até case de faculdade.

RAP: Como foi sua adaptação
nos segmentos em que atuou?
A resposta rápida da telefonia, da
competitividade é mais estimulante?

Piza: É diver t ido e diferente.
Aqui você não tem a fabrica, mas
áreas como engenharia, infor-
mática e atendimento ao cliente,
que são bem complexas. Muda a
espinha dorsal. A telefonia móvel
é um setor novo, tem 11 anos, no
máximo. No caso da Kraft , por
exemplo, os primeiros produtos
oferecidos ao consumidor são
da década de 1950; já o celular,
do ano passado. Num paralelo,
a Kraft sabe mais ou menos o
portfólio de produtos que vai
ter daqui 10 anos -comidas sau-
dáveis, étnicas, doces, salgados,
bebidas etc. Para o setor de
telefonia nem é possível fazer pre-
visões- sabemos apenas que será
uma convergência de meios de
comunicação e de mídia. Gosto
da rapidez, mas com bases sóli-
das. Para cada segmento, perf i s
profissionais diferentes, porém,
de modo geral, os candidatos
deverão ser competitivos, foca-
dos em trazer resultados.



RAP: Como o senhor aplica na
Claro a experiência adquirida em
empresas de outros setores?

Piza: Cada geração tem
predominância de certos com-
portamentos. São estilos de vida.
Quem nasce hoje, por exemplo,
terá contato cada vez mais cedo
com computador, celular e redes
sociais. As classificações já exis-
tem e quatro delas convivem
juntas aqui -as gerações X, Y,
Baby Boomers e Tradicionalistas.
Cada geração muda a forma de
organização das empresas e da
sociedade. E também modifica a
empresa. As pessoas veem a com-
panhia como algo para atingir e
mudar suas vidas na comunidade.
Eu vejo a Claro assim.

RAP: Como administrar uma
política de diminuição de custos e
rentabilidade, aliadas à inovação
e alta produtividade?

Piza: A Claro é uma empresa
com uma estrutura bem enxuta de
custos e nós vamos querer sempre
assim. Também tem capacidade
de investimento para ganhar par-
ticipação de mercado. Nós sempre
atraímos uma quantidade grande
de pessoas para cá. Existem alguns
grupos, como no call center, onde a
retenção é menor do que o pessoal
de engenharia e de vendas. Pessoas
de TI, disponíveis e bem treinadas
no mercado, são uma raridade,
e eu preciso de uma boa quanti-
dade. Aqui tenho 400 da própria
Claro (sem contar as terceirizadas).
Inclusive, tenho um programa onde
investimos nos funcionários que,
depois, treinam outros colabora-
dores. Isso garante a parte técnica.
Outra coisa que estamos fazendo
são parcerias com os fornecedores
para que treinem os engenheiros de
acordo com as nossas necessidades.

RAP: Atualmente, ética, diversi-
dade e sustentabilidade são parte
indispensável da gestão empre-
sarial. Como o senhor estimula
essas ações organizacionais?

Piza: Respeitar e valorizar as
diferenças, ser comprometido e
transparente nos relacionamen-
tos são pontos fundamentais.
Mensuramos tudo e vamos
criando novos canais e ferramen-
tas para atingir o nosso público.
Temos várias campanhas exter-
nas, como de recolhimento de
bateria, programas de doação,
aprendizagem lúdica, por exem-
plo, que fazem parte das ações
do Instituto Claro e ajudam a
difundir a cultura organizacio-
nal. O meu cliente é diverso e
aqui eu preciso ter pessoas
diversas para que elas pensem

como ele e tenham o mesmo
foco. A diversidade não é só
uma questão social de primeira
importância, mas é até eco-
nômica para empresa. Porém,
gos to de v a l o r i z a r também
as s e m e l h a n ç a s . Tenho uma
parceria com o Serasa para por-
tadores de deficiências. Se eu
não valorizar o que é igual, não
posso avaliar o que é diferente.
Assim estimulo o respeito, faço
com que as pessoas tenham um
alinhamento e inovem.

RAP: A crise mundial no ano
passado chegou a preocupá-lo? E
as suas perspectivas como admi-
nistrador de agora em adiante?

Piza: Quando começou essa
história de crise pensei: qual é
a crise que queremos discutir?
A econômica, a educacional, a
de valores? No Brasil, sentiu-se
bem menos o impacto, mas o
administrador brasileiro con-
seguiu alavancar a imagem de
competência. A área de RH foi
chamada a contribuir e esteve
presente. É certo que precisa-
mos de mais investimento do
Poder Público em infraestru-
tura, mas o administrador que
estiver focado em aumentar a
capacidade produtiva conse-
guirá deixar um grande legado
para o futuro.
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