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A gerente de recursos humanos
da empresa de tecnologia Erics-
son, Cintia Ozzetti, faz parte de
umatendência do mercado brasi-
leiro: é uma profissional de gran-
de corporação que trabalha ao
menos parte do tempo em casa.
Mãe de trigêmeas de oito anos,
todas as terças-feiras ela almoça
com a família, leva as crianças pa-
ra a escola e faz pequenas tarefas
domésticas. Com as ferramen-
tas de “home office” – laptop e
celular oferecidos pela empresa
–, resolve questões corporativas
da sala de sua casa, enquanto as
filhas fazem a lição de casa.

Para especialistas em recur-
sos humanos, o “home office” ga-
nha espaço à medida que as em-
presas adotam a gestão por me-
tas – que prioriza o resultado fi-
nal da companhia, e não o proces-
so para obtê-lo. Grandes compa-
nhias hoje já se sentem confortá-
veis para flexibilizar o horário de
trabalho e permitir que ao me-
nos parte das tarefas possa ser
feita remotamente. Ao adotar
um ambiente de trabalho que fo-
ge do velho padrão “das 8h às
18h”, as companhias conseguem
manter funcionários valiosos e

também descobrem vantagens
econômicas.

Tome-se o exemplo da Ticket,
empresa do setor de benefícios
empresariais, que terceirizou
100% da força de vendas, com
economia direta de R$ 3,5 mi-
lhões. Hoje, os 110 vendedores
da empresa trabalham de casa,
com autonomia total: agendam
visitas, marcam apresentações e
definem o próprio fluxo de traba-
lho, avisando a companhia por
telefone ou e-mail.

Economia. O superintendente
de vendas da Ticket, Eduardo Tá-
vora, diz que a iniciativa permi-
tiu que a empresa fechasse 17 fi-
liais no País, economizando com
aluguel, luz e outras taxas. Além
da redução de despesas, explica
Távora, a operação também ga-
nhou em agilidade: sem a neces-
sidade de ir à empresa todos os
dias, os vendedores economi-
zam tempo – e podem se dedicar
mais ao cliente. “A aprovação do
novo modelo é de mais de 90%.
São poucos os funcionários que
sentem falta do clima do escritó-
rio”, afirma o executivo.

Gerente de negócios na Ti-

cket, Michele Moreira trabalha
em sistema de home office há
três anos, e desenvolveu um mo-
delo próprio de trabalho. Um dia
por semana, fica em casa para fa-
zer as “tarefas operacionais” e or-
ganizar a agenda: procura mar-
car compromissos fora do “pi-
co” de trânsito em São Paulo e
divide as visitas aos clientes por
região, evitando deslocamentos
desnecessários. “O resultado co-
mercial é mais eficiente, a gente
está na rua o tempo todo.”

Atração de talentos. Oferecer
a possibilidade de o trabalhador
ficar um dia por semana em casa
pode ser uma forma barata e efi-
ciente de atrair bons profissio-
nais, segundo Tatiana Balau, con-
sultora do grupo de carreiras
DMRH. Ela diz que já é comum o
trabalho remoto entrar na nego-
ciação de contratos de trabalho:
“É um aspecto que atrai profis-
sionais de perfil sênior, os mais
disputados no mercado. São pes-
soas preocupadas em ter tempo
para a família.”

Para os funcionários antigos, a
consultora diz que é fundamen-
tal que as empresas comuni-
quem de forma clara a mudança
no sistema de trabalho, mesmo
que a adesão ao home office seja
opcional. “É preciso que a organi-
zação do trabalho seja baseada
em metas claras, com projetos
baseados na entrega do resulta-
do final, para que as pessoas se
sintam confortáveis a trabalhar
com mais autonomia.”

A gerente de recursos huma-
nos da Ericsson diz que 20% dos
funcionários da empresa traba-
lham em casa pelo menos uma
vez na semana: além do RH, as
áreas de compras, finanças e de
comunicação aderiram parcial-
mente ao home office. Após uma
resistência inicial, em que algu-
mas pessoas interpretaram que
o trabalho em casa poderia signi-
ficar um afastamento progressi-
vo, Cintia Ozzetti diz que a co-
municação clara sobre os ga-
nhos de qualidade de vida da ini-
ciativa quebrou a barreira de des-
confiança. “Todos os meses, a
procura aumenta um pouco.”

Magnesita cria joint venture para
produzir refratários nos EUA

VANTAGENS

AVALIAÇÃO
Jurídico é visto como
entrave aos negócios
Frequentemente vistos como um estor-
vo para os negócios, por ditar regras e
inibir projetos, os departamentos jurí-
dicos continuam mal avaliados. Segun-
do uma pesquisa feita com 270 empre-
sas associadas ao Fórum de Departa-
mentos Jurídicos de São Paulo, meta-
de delas percebe esse departamento
como fonte de obstáculos, e não como
facilitador, alinhado com sua estraté-
gia de negócios. Entre as reclamações,
28% dos consultados disseram que só
se lembram do jurídico quando surge
um problema e 26% responderam que
o departamento, em vez de ajudar nas
decisões, cria polêmicas.

VAREJO
Berço de Carajás terá
primeiro shopping
Parauapebas, município de 180 mil
habitantes no Pará, vai abrigar, a partir
de dezembro, o primeiro shopping cen-
ter da região. Com aporte de R$ 30 mi-
lhões do Banco da Amazônia, o Uni-
que Shopping Parauapebas, que terá
uma área locável de 14, 5 mil m², está
sendo incorporado pela Urbia, de São
Paulo. Sede do projeto Carajás, da Va-
le, Parauapebas está entre os 10 muni-
cípios brasileiros que mais exportam,
com receitas da ordem de US$ 4 bi-
lhões por ano geradas pelo minério de
ferro .

IMAGEM
Consultores discutem a
marca Brasil em São Paulo
O consultor inglês Simon Anholt, um
dos mais respeitados especialistas na

construção de marca de países, e o
sul africano Paul Bannister, CEO
do conselho de marketing da África
do Sul, são duas das principais atra-
ções do Brand Brasil 2010, promovi-
do pela Associação Brasileira de
Anunciantes e pela Top Brands, nos
dias 10 e 11 de maio, no hotel Renais-
sance, em São Paulo. Também esta-
rá presente Nigel Hollis, vice- presi-
dente da Milward Brown, consulto-
ria responsável pelo ranking das
100 marcas mais valiosas do mun-
do.

PESQUISA
Alimentos pressionam o
bolso dos paulistas
Os gastos dos paulistas com ali-
mentos devem continuar aumen-
tando nos próximos meses, em de-
corrência dos estragos feitos nas
plantações pelas chuvas do come-
ço de 2010. Com isso, deve manter-
se a tendência de alta detectada
em março pelo Índice de Preços no
Varejo (IPV) da Federação do Co-
mércio do Estado de São Paulo (Fe-
comercio), que registrou um au-
mento de 1,03% nos preços dos su-
permercados e de 1,77% para os
das feiras livres.

REVOADA
Marketing esportivo
atrai estrangeiros
Embalado pela realização da Copa
do Mundo de Futebol, em 2014, e
dos Jogos Olímpicos, em 2016, o
marketing esportivo tende a cres-
cer no País, despertando o interes-
se de grandes grupos internacio-
nais. Há três semanas, a Brand Mo-
tion, consultoria de fusões e aquisi-
ções, do empresário Flávio Corrêa,
recebeu mandato de um importan-
te cliente americano para prospec-
tar a compra de uma empresa na-
cional do ramo. Recentemente, a
Brand Motion intermediou a aqui-
sição da Cubo, empresa paulista de
mídia digital, pelo Interpublic
Group, dono das agências de publi-
cidade McCann Erickson, Lowe e
FCB no Brasil.

‘Home office’ faz união de trabalho e vida pessoal

● Setores
Os setores mais adequados ao
home office, para o vice-presi-
dente da Catho, Eduardo Bahi,
são o comercial e o financeiro.

● Gestão por metas
A consultoria DMRH afirma que
o funcionário deve perseguir
resultados: se ficar preso em
tarefas domésticas, tem de ga-
rantir que o trabalho seja feito,
nem que seja de madrugada.

● Qualidade de vida
Eduardo Távora, da Ticket, diz
que o home office amplia a quali-
dade de vida dos funcionários.
Por isso, há estudos para esten-
der a iniciativa a outras áreas.

● Sem trânsito
Na Ericsson, conta Cintia Ozzet-
ti, funcionários de São Paulo “ca-
sam” o dia em casa com o rodí-
zio de veículos, evitando estres-
se adicional com deslocamento.

COMPETIÇÃO

R$ 2,5 bi
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A economista paulista Maria
Alzira Linares estava em
busca de uma maneira de
pôr em ação sua veia em-

preendedora, após deixar o mercado
financeiro, onde trabalhara por 30
anos. Maria Alzira passou todo esse
tempo no antigo Banco Noroeste (ab-
sorvido em 1998 pelo espanhol San-
tander), onde começou como esta-
giária e fez carreira, ocupando diver-
sos cargos, até assumir a diretoria de
crédito. Em 2000, finalmente, ela de-
cidiu abrir uma franquia da rede de
lavanderias francesa 5 à Sec em Alpha-
ville, na região metropolitana de São
Paulo. “Era a época em que a 5 à Sec
estava abrindo uma franquia atrás da
outra”, diz. Antes de a primeira loja
completar um ano de operação, a eco-
nomista montou uma segunda unida-
de, na mesma região.

Já acostumada com o negócio de
lavanderias e insatisfeita com a falta
de treinamento e consultoria de par-
te da 5 à Sec, Maria Alzira decidiu dar
um passo mais ousado, criando sua
própria rede, a Lavasecco, cuja pri-
meira loja foi inaugurada em 2005.
“No ramo de lavanderia, o treinamen-
to de pessoal é um dos fatores mais
importantes, por causa dos cuidados
específicos no tratamento dos teci-
dos”, afirma. “Não sentia essa preo-
cupação em capacitar o atendimento
quando era franqueada.”

Na Lavasecco, Maria Alzira, hoje
com 59 anos de idade, buscou corri-
gir os problemas que via na rede fran-
cesa, que conta com mais de 300 lo-
jas no Brasil. Tratando-se de um se-
tor competitivo – atualmente há cer-
ca de 6,2 mil lavanderias no País, que
movimentaram R$ 2,8 bilhões em
2009, segundo o Sindilav, a entidade
do setor – a Lavasecco buscou a dife-
renciação para prosperar. Elegeu
prioritariamente como público-alvo

as classes A e B, oferecendo serviços ex-
clusivos, como lavagem de couro e até
de malas de viagem. “Outros donos de
lavanderia e aspirantes a empresário co-
meçaram a nos buscar, mostrando inte-
resse pelo negócio”, diz Maria Alzira.
Em 2006, ela iniciou o sistema de fran-
quias, que representa hoje quase um ter-
ço da pequena rede.

A ênfase no público-alvo se reflete na
escolha dos pontos das lojas da Lavasec-
co: das 11 unidades em operação (oito
delas próprias), quatro estão em Alpha-
ville, região que concentra condomí-
nios de alto padrão, e uma foi aberta
fora do Estado de São Paulo, em Floria-
nópolis. A Lavasecco também tem um
loja no shopping Cidade Jardim, um
complexo de alto luxo que mistura resi-

dências e comércio, e outra na Vila No-
va Conceição, um dos endereços resi-
denciais mais exclusivos da capital.

Em 2010, a rede tem planos para abrir
outras quatro unidades, alcançando um
faturamento de R$ 6,8 milhões. Os lo-
cais das novas lojas ainda não foram es-
colhidos, mas Maria Alzira admite que
Goiânia, Brasília, Recife e São Bernardo
do Campo estão no radar da Lavasecco.
Segundo ela, a meta para os próximos
dois anos é ter mais 15 lojas, totalizando
cerca de 30 unidades, sempre centradas
nos consumidores de maior poder aqui-
sitivo. “Temos um teto de crescimento,
estimado em 60 lojas”, afirma. “Sabe-
mos muito bem onde estão os nossos
clientes e não há como crescer mais do
que isso.”

Alvo. Para diferenciar a Lavasecco, Maria Alzira focou nas classes A e B

Ela ganha com a roupa
suja dos abonados

● Tendência
Segundo Eduardo Bahi, da con-
sultoria Catho, uma pesquisa da
empresa Market Analysis mostra
que 23% dos trabalhadores do
setor privado praticam de algu-
ma maneira o home office.

foi o faturamento total das viníco-
las brasileiras em 2009. No mes-
mo período, as importações de vinho
chegaram a R$ 900 milhões

Carreiras

Dupla jornada. Cintia Ozzetti monitora o trabalho e também a lição de casa das filhas
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Segundo especialistas,
trabalho em casa é forma
de atrair profissionais e
também uma chance de
economia para empresas

A Magnesita Refratários infor-
mou ontem ter firmado um acor-
do com a Krosaki Harima, fabri-
cante de refratários especializa-

dos no controle do fluxo de lingo-
tamento do aço (flow control),
para a criação de uma joint ventu-
re que irá produzir e comerciali-

zar produtos refratários de flow
control para usinas siderúrgicas
nos EUA, Canadá e México. A
Magnesita terá 40% do capital so-
cial da nova empresa, enquanto
a Krosaki deterá os 60% restan-
tes. Os valores envolvidos no
projeto não foram divulgados.

De acordo com comunicado

da empresa brasileira, a parceria
permitirá às duas companhias
compartilharem tecnologia, pro-
dutos e instalações industriais
na América do Norte. “A joint
venture combinará a liderança
em tecnologia de produtos refra-
tários destinados ao controle do
fluxo de lingotamento do aço e a

capacidade de produção da Kro-
saki com o modelo de negócio
baseado na oferta de soluções re-
fratárias, denominado CPP -
Cost per Performance, recente-
mente introduzido na América
do Norte pela Magnesita e com
alto potencial de crescimento
nesse mercado”, afirmou a Mag-

nesita na nota.
A sede da nova empresa será

na cidadede Crown Point, no Es-
tado de Indiana, onde os servi-
ços técnicos e de engenharia se-
rão administrados, mas a unida-
de industrial ficará localizada na
cidade de York, Pensilvânia.
/ AGÊNCIA ESTADO

FILIPE ARAUJO/AE

%HermesFileInfo:B-22:20100429:

B22 Negócios QUINTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B22.




