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CONFRATERNIZAÇÃO - Organização das festas deve ouvir a opinião dos
funcionários e colaboradores para sair da mesmice, afirmam consultores
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Fim de ano: evento deve
valorizar os funcionários
DIVULGAÇÃO/MEGAMATTE

BIANCA MELLO
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do. O evento de entrega das
doações acaba sendo uma festa
para os funcionários, onde eles
têm a oportunidade de fazer o
bem e confraternizar”, explicou
o diretor de Recursos Humanos
do escritório, Marcelo Canellas.
A confraternização é uma
oportunidade para juntar todos os colaboradores, gestores
e sócios de maneira descontraída. “É vital que haja uma
data para confraternização,
nem que seja apenas um almoço. Nesta ocasião, os donos
e diretores podem mostrar um
outro lado, mais humano e natural, conversar sobre outros
assuntos e se aproximar da
equipe. O ideal é que façam
este almoço em um local diferente do habitual para dar um
significado especial à data”,
afirmou Balu.
Quando o objetivo da festa é
valorizar o profissional, é preciso tomar cuidado para o efeito não ser justamente o contrário. “Depois de gastar milhões na festa em um determi-
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(Unisuam) realiza há dois anos
um Natal solidário. A supervisora de Recursos Humanos da
instituição, Tatiana Gaulia, explica que a proposta surgiu com
o intuito de levar alegria a crianças carentes. “Incentivamos
uma participação cada vez
maior da equipe de colaboradores. No ano passado, envolvemos apenas a nossa matriz, localizada em Bonsucesso, mas
este ano optamos por estender
esta campanha para as demais
unidades, o que deu a oportunidade de apadrinharmos várias
creches”, explicou Tatiana.
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Julyana Felícia, da MegaMatte: festa também para franqueados
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CAMPANHA. Há dez anos, o escritório de Propriedade Intelectual Momsen, Leonardos & Cia
realiza a campanha Natal da
Solidariedade em parceria com
o Projeto Espaço, da professora
Lourdes Cintra. “Optamos pelo
Natal solidário para sair da
mesmice e, principalmente,
para ajudar a quem de fato precisa. Para ser bem organizado, é
necessário começar desde ce-
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ezembro é o mês
em que muitas
empresas realizam eventos de
confraternização
dos funcionários. Almoços,
grandes festas, pequenos encontros ou ações de solidariedade são algumas das alternativas encontradas pelas organizações. Segundo consultores, o tipo de comemoração
dependerá da criatividade de
quem organiza e da verba disponível. É importante que seja
feita de maneira descontraída
e impactante para que a data
seja marcante.
Na opinião de Balu Carvalho,
fundadora da empresa de soluções lúdicas para endomarketing Trupe Etc, é importante criar um evento que integre e valorize a empresa, seus colaboradores e suas conquistas. “Em
minhas palestras, costumo perguntar se alguém lembra da festa de dois anos atrás e quase
ninguém lembra. Isso ocorre
devido à mesmice. Muitas empresas repetem a mesma fórmula, com isso alguns funcionários não comparecem ou vão
desmotivados e prontos para
criticar a festa. A integração
acaba não se dando, pois fica
um grupo sentado em cada mesa”, disse Balu.
A palestrante e especialista
em comportamento humano
Branca Barão cita que os três
fatores que motivam uma confraternização são a comemoração, integração e o reconhecimento. “Já participei de
churrascos realizados no estacionamento da própria empresa e também de festas maravilhosas com grandes shows.
O que realmente importa é o
clima das pessoas e a interação
entre os participantes. Quanto
melhor o relacionamento entre as pessoas da empresa, melhor o resultado que ela obterá”, afirma Branca.
Para sair do comum, o Centro Universitário Augusto Motta

nado ano, fica difícil economizar no próximo. Poucas empresas perguntam aos profissionais, os principais interessados nessa comemoração, o
que eles gostariam. Sei de muita gente que prefere uma festa
mais perto na qual poderia levar a família do que um hotel
maravilhoso, onde tem que ir
sozinho. Poucas empresas perguntam para as pessoas: Como
vamos comemorar? O que pode fazer uma grande diferença”, opinou Branca.
O escritório Chalfin, Goldberg & Vainboim Advogados
Associados inicia a organização
do evento com seis meses de
antecedência. As sugestões são
discutidas para a melhoria e o
sucesso a cada ano. “Nossa
maior preocupação é com a integração das pessoas e novas
idéias permitem isso. Procuramos reunir todos os integrantes
do escritório em suas respectivas unidades, proporcionando
ambiente agradável e boa música. Os destaques de cada setor
são premiados como forma de
incentivo”, disse o profissional
de relações institucionais do
escritório, Lourenço Maciel.
A rede MegaMatte, além de
oferecer a confraternização aos
funcionários de suas lojas próprias, também realiza um
evento para os franqueados.
“Nesse encontro, premiamos
as melhores franquias, chamamos alguns palestrantes externos e ao final há um coquetel
ou jantar de confraternização.
Apesar de ainda não termos
inovado no formato, buscamos
modificar a agenda dos encontros e trazer surpresas. Após os
eventos, sempre temos um feedback dos franqueados, o que é
levado em consideração em
um próximo planejamento”,
afirmou a gerente de RH da rede, Julyana Felícia.
Segundo Balu Carvalho, o
porte da festa deve ser de acordo
com o tamanho da empresa.
Nas muito grandes, a confraternização pode ser feita por filiais
ou por departamentos, quando
não é possível juntar todos. “Todas as empresas, independente
de sua área de atuação, precisam da melhor ambiência possível para produzir bem. O mais
importante é que o funcionário
perceba que a empresa se importa com ele e não o vê apenas
como um número”, completou
a fundadora da empresa de endomarketing Trupe Etc.

TIPOS. Existem tipos de confraternizações variados. Algumas
empresas apostam em encontros de planejamento e apresentação de resultados, com
oportunidades para integração e confraternização. Segundo Balu, estes devem ser permeados com pequenas ações
motivacionais para reduzir o
“peso” de tanta informação e
cobranças. Tais ações ajudam
a relaxar e descontrair sem
abandonar o conteúdo.
Empresas pequenas ou escritórios, às vezes, não destinam verba para esta finalidade,
mas mesmo assim não devem
deixar de fazer esse encontro.
“Quando a verba estiver curta,
devem apostar na criatividade e
bom humor. Podem fazer um
picnic, passeio, caminhada, ir
todos juntos a um teatro ou
show, enfim, o importante é
não deixar passar em branco”,
ressaltou Balu. “Outras empresas pensam apenas na decoração e buffet de alto nível, em um
show impecável, mas não conseguem entrosar os funcionários. Para isso, ações motivacionais são ótimos recursos: ações
interativas com atores, mestresde-cerimônias ou fotos divertidas”, concluiu a consultora.
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 dez. 2011, Seudinheiro, p. B-12.

Novo presidente
no Grupo Masco
O presidente da Delta Faucet Company, Keith Allman,
foi nomeado presidente da holding Masco, que reúne
mais de 40 empresas do setor de produtos, soluções e serviços para construções, com faturamento anual de mais
de US$ 16 bilhões. Com a promoção de Allman, a Delta
Faucet, líder mundial em tecnologias inteligentes para
torneiras e acessórios em metais para cozinhas e banheiros, promoveu o Vice-presidente, Richard O'Reagan, para
ocupar a vaga. os dois executivos estiveram no Brasil, recentemente, para acompanhar as estratégias da subsidiária da Delta no Brasil - o 55º país a receber a marca americana e que já inaugurou quatro centros de distribuição
para atender o mercado da construção civil brasileiro. Segundo a empresa, os executivos estão "bastante motivados com o potencial e o crescimento expressivo do setor
no Brasil e pretendem intensificar os investimentos no
país com a construção de uma fábrica nos próximos anos
e a expansão da marca em todo o território nacional".

VIAJANET CRIA ÁREA DE VENDAS CORPORATIVAS
A agência de viagens online ViajaNet criou departamento de
vendas corporativas, tendo Paula Simões como gerente de contas
para estruturar e alavancar a nova área dentro da agência. Formada em Turismo, com mais de 15 anos de experiência de atuação na área, a executiva já passou pela Varig, Amadeus, Agência
Mascaro Tour, entre outras. “A ideia é que o departamento de
contas corporativas traga opções diferenciadas para as empresas.
Esse é um segmento muito sólido, que traz maior estabilidade à
receita de uma agência”, afirma Paula. A expectativa da executiva é apresentar "grande diferencial" frente aos outros players de
atendimento ao mercado corporativo. “Quando falamos de contas empresarias, a grande maioria das agências pensa em contas
grandes. Nosso foco é dar atenção aos clientes corporativos de
pequeno e médio porte, criando assim um grande grupo de contas”, explica Paula.

DIVULGAÇÃO/WESTERN UNION

MARÍLIA MAYA ASSUME
RH DA WESTERN UNION
Marília Maya é a nova
diretora de Recursos
Humanos para América
Latina e Caribe da Western
Union, líder global em
serviços de transferência
internacional de dinheiro.
Com mais de 20 anos de
carreira, Marília será
responsável pela
integração regional das práticas de RH e pela coordenação dos
processos nos países onde a empresa possui operações locais.
Formada em Psicologia pela Universidade Metodista de São
Bernardo, Marília tem MBA pela Business School São Paulo e
Universidade de Toronto. Realizou também cursos de especialização
na Universidade de São Paulo (Gestão por Competências),
Programa Executivo na Universidade de Michigan e Programa de
Gestão Estratégica de Negócios no Insead, na França. A executiva
passou quatro anos na Agco, onde foi responsável pelo RH para
América do Sul. Tem ainda experiência no setor financeiro, tendo
atuado na Credicard e Itaú, e na indústria automotiva, com
passagens pela General Motors e Delphi Automotive Systems.

DIVULGAÇÃO/ZIPCODE

ZIPCODE REFORÇA ÁREA
DE EMAIL MARKETING
A provedora de informações
para marketing, crédito,
cobrança e anti-fraude
ZipCode contratou Kedma
Lage como gerente de
Contas Estratégicas, focada
na área de email marketing.
Formada em Comunicação
Social e pós-graduada em
Gestão de Negócios pela
FGV, Kedma tem 22 anos na área comercial, em áreas como gerência
de relacionamento. A executiva começou como estagiária no Banco
do Brasil e passou por empresas como Banco Real, onde atuou como
gerente de Relacionamento. A profissional também atou pela
empresa Equifax, exercendo o cargo de Consultora Comercial Hunter,
entre outras. Kedma terá como objetivo expandir os novos negócios da
empresa, bem como prospectar clientes B2C e planejar estratégias no
segmento de email marketing. “Apesar de ter grande experiência na
área comercial, trabalhar diretamente com email marketing é um
novo desafio para mim. Vamos gerar novos negócios para agregar
mais valor à companhia”, conclui.
EZ-SECURITY TEM NOVO GERENTE DE CONTAS
Welber Duarte é o novo gerente de contas da EZ-Security,
integradora especializada em segurança e disponibilidade da
informação. O objetivo dele será atender à alta na demanda pelo
mercado em busca de soluções para segurança da informação. Com
formação em Segurança da informação na Fatec, além de curso
Intensivo em Vendas na ESPM e certificação em produtos e soluções
pela McAfee e Symantec (parceiros EZ-Security), Duarte tem 16 anos
de experiência em vendas de soluções de Armazenamento de dados,
focados em Alta Disponibilidade de Backup em empresas como
DataStor e CSF Storage. “Meus principais desafios têm relação direta
com os desafios que os nossos clientes buscam em infraestrutura
física, virtual, móvel e em nuvem", afirmou.

