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TIAGO AMÔR ASSUME 
OPERAÇÕES DA LECOM
A Liderança Estratégica em
Comunicação Digital (Le-
com), empresa especializada
em soluções de comunicação
digital e tecnologia, conta
agora com Tiago Amôr como
novo diretor de Operações.
O profissional, com expe-
riência na área de sistemas
da informação, iniciou na
companhia em 2001, como
trainee. 
Atualmente, Amôr tem sob sua
responsabilidade toda área de
operações da Lecom, que é
subdividida em quatro áreas de
negócio: Comunicação & De-
sign, Infraestrutura & Segurança, Projetos & Serviços e Produto &
Tecnologia, e composta por equipes distribuídas estrategicamente
em São Paulo, Bauru e Joinville. 
“Encantei-me pela empresa. Após um ano, fui contratado e minha
evolução foi contínua. Participei do desenvolvimento de diversos
projetos e soluções, como e-procurement, Força de Vendas Web e
Força de Vendas Notebook”, afirma Amôr.

O Grupo Multi – hol-
ding que controla as
marcas Wizard, Yázigi,
Skill, Alps, Quatrum,
Microlins, S.O.S, Bit
Company, People e
Smartz – acaba de pro-
mover Geovana Done-
lla ao cargo de Chief
Operating Officer
(COO). A executiva as-
sume o cargo após atu-
ar um ano como supe-
rintendente Comercial.
Ela responderá direta-
mente ao CEO do Gru-
po, Lincoln Martins.
Geovana terá o desafio
de liderar o trabalho dos diretores de Operações, Expan-
são, Marketing, Responsabilidade Social, Novos Negó-
cios, Parcerias e Eventos das dez marcas que pertencem
ao Grupo Multi. 

A executiva tem 24 anos de experiência atuando em
empresas nacionais e multinacionais no Brasil e exte-
rior. Ela atuou como superintendente na multinacional
Alcoa Alumínio, na brasileira Cobrasma S/A e como em-
presária no ramo de Importação e Exportação. 

ELDORADO BRASIL TEM NOVO PRESIDENTE 
O executivo José Carlos Grubisich assumiu este mês a presi-
dência da Eldorado Celulose e Papel. Em 2002, o executivo as-
sumiu a presidência da Braskem e recentemente respondia pela
presidência da ETH Bioenergia S/A - empresa do grupo Ode-
brecht.
Na Eldorado, Grubisich terá como desafio garantir papel de
destaque no cenário mundial de celulose. O presidente da J&F
Holding, Joesley Batista, diz que Grubisich é a pessoa certa para
consolidar as metas estabelecidas. “Nosso objetivo é sermos
reconhecidos como a empresa mais competitiva, inovadora e
dinâmica do mercado de celulose”, acrescentou Batista.
Grubisich é também presidente do conselho da Aliança France-
sa, membro da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e da
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e Adolescente.

ALSHOP MUDA GERÊNCIA 
A partir deste mês, a Associa-
ção Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop) conta com
novidades em seu departa-
mento comercial. Ronald Nos-
sig deixa a gerência comercial
da associação e entra Grasiele
Valente, profissional com pas-
sagem por grandes empresas
como o Banco HSBC. Na enti-
dade, Grasiele terá como de-
safio cuidar das estratégias
comerciais e novos rumos da
Revista Alshop e eventos de-
senvolvidos pela associação.

OSWALDO CASTRO JR. VAI PARA A GOLDEN CARGO 
A Golden Cargo, empresa especializada no gerenciamento e
operação da cadeia logística de mercadorias especiais, conta,
desde o início de janeiro, com um novo diretor-geral. Oswaldo
Dias de Castro Jr. assumiu o cargo que até então era ocupado
por Mauri Mendes, a qual passou a comandar a diretoria co-
mercial da companhia.O executivo atuou 20 anos no setor de
transporte e logística, tendo, através de sua experiência e rea-
lizações, se convertido em uma das referências no segmento. À
frente da Golden Cargo, Castro Jr. dará continuidade aos princi-
pais projetos em andamento, como a ampliação e inauguração
de novas unidades em localidades estratégicas e a renovação e
ampliação da frota. 

Geovana Donella
nova COO do Multi 
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P
esquisa elaborada
pela consultoria
Hays Recruiting Ex-
perts Worldwide,
divulgada no início

deste ano, mostrou que 31,2%
das empresas adotam o sistema
de home office. Entre as princi-
pais razões apontadas pelas
companhias, a preocupação em
garantir a retenção de talentos e
oferecer melhor qualidade de
vida aos funcionários apareceu
em 72,7% das respostas. 

De acordo com consultores,
esta prática é tendência de
mercado e traz benefícios tanto
para empresa quanto para o
funcionário. O gerente da área
de RH da Hays, André Magro,
explica que existem dois mode-
los. O primeiro é mais comum
para o pessoal de vendas ou re-
presentantes de localidades re-
motas, que só vão ao escritório
quando têm reunião de equipe,
fora isso eles estão visitando
clientes ou em casa. 

“Outro modelo de home
office, que é o que está na mo-
da nos dias de hoje, ocorre com

o profissional que trabalha no
escritório, mas que eventual-
mente passa um dia da semana
trabalhando remotamente.
Existe flexibilidade, mas ele
não passa todos os dias em ca-
sa”, explica Magro. 

Para o gerente executivo da
empresa de recrutamento Page
Personnel no Rio de Janeiro,
Luis Fernando Martins, as van-
tagens são muitas. Entre elas,
economia com empregados e
encargos sociais, facilidades de
mudança do ramo de atividade,
melhoria dos custos dos servi-
ços, otimização de atividades no
mesmo ponto, atendimento
permanente ao cliente e reforço
à terceirização e profissionaliza-
ção de serviços.

Martins ressalta que apesar
de não haver desvantagem, na
sua opinião, existem riscos co-
mo a difícil sucessão, em caso de
necessidade de transição; inter-
ferências de assuntos domésti-
cos nos assuntos profissionais;
preconceito no mercado formal
(em caso de empresa não regis-
trada) e dificuldades de obten-
ção de créditos (em caso de em-
presa informal). “

A gerente de Recursos Hu-

manos da empresa de produtos
de higiene Kimberly-Clark, Fla-
via Caroni, explica que o siste-
ma foi implantado na empresa
para otimizar o tempo do cola-
borador, que gastava em média
duas horas no deslocamento
até a empresa. O projeto, ainda
piloto, teve início este ano. En-
traram apenas os colaborado-
res que para exercer sua função,
não dependam de algum equi-
pamento que não pode ser des-
locado da empresa. 

“Hoje em dia, devido ao trân-
sito recorrente nas grandes ci-
dades e os altos custos, as em-
presas precisam pensar em pro-
gramas que proporcionem
maior qualidade de vida ao co-
laborador, ajustando flexibilida-
de de trabalho e balanceamento
entre a vida pessoal e profissio-
nal”, sugere Flavia.

A diretora da consultoria de
comércio exterior Guedes, Ber-
nardo, Imamura & Associados,
Josefina Guedes, contou que a
empresa adotou o home office
há três anos. Começou com o
gerente, que é o atual sócio da
empresa e depois foi a vez dela.
O gerente decidiu se mudar pa-
ra São Paulo por questões fami-
liares e por ser uma pessoa pela
qual os sócios tinham muito
apreço abriu-se a possibilidade
para esta forma de trabalho.

“Acho que a pessoa acaba se
dedicando até mais ao trabalhoEdna informa que as vendas da Ticket aumentaram em 40%

Alternativa
para atrair 
e reter talentos

TELETRABALHO - O sistema home office tem sido uma prática utilizada por mais
de 30% das empresas, mostra pesquisa. Economia de custos é uma das razões
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porque ela quer mostrar que
tem responsabilidade para tra-
balhar desta forma. Ainda te-
mos a vantagem de ter a sede da
empresa no Rio de Janeiro e re-
presentantes em São Paulo e
nos Estados Unidos, que é onde
eu vivo”, ressaltou Josefina. 

A empresa de benefícios cor-
porativos Ticket tem 100% da
sua área comercial em trabalho
remoto. Ao todo a empresa pos-
sui 150 colaboradores neste tipo
de rotina e o processo de mu-
dança levou seis anos. “Tudo foi
feito com cautela e respeitando
o mercado e colaboradores. Ini-
cialmente as pessoas ficavam
apreensivas, pois estavam acos-
tumadas a trabalhar no escritó-
rio. Tivemos que fazer um pro-
cesso de treinamento para ensi-
ná-las a gerenciar o seu próprio
tempo”, conta a diretora de RH,
Edna Bedani. 

Edna disse que foi preciso fa-
zer um acordo coletivo com o
sindicato para que fizessem um
adendo ao contrato de trabalho,
já que eles não batem o cartão
de ponto. Segundo a diretora de
RH da Ticket, as pesquisas in-
ternas indicam que mais de
90% dos profissionais estão sa-
tisfeitos e não voltariam a traba-
lhar no escritório.

“Tivemos aumento de pro-
dutividade e melhorou tam-
bém a relação de confiança en-
tre a equipe e o gestor. O volu-
me de vendas cresceu 40% des-
de 2005. Mesmo com o alto in-
vestimento inicial, a economia
gerada pelo programa foi de R$
3,5 milhões, ao longo desses
seis anos. O colaborador tem
um engajamento maior com a
empresa que confia em deixá-
lo trabalhando sozinho, por is-
so o nosso índice de retenção
na área comercial é muito alto”,
afirma a executiva da Ticket. 

O CEO da agência Strenna
Comunicação Corporativa,
Marco Antonio Menezes, afir-
mou que o sistema fez muito
bem para os funcionários da
sua área de criação, trouxe
maior velocidade e, em alguns
casos, aumentou a qualidade
nos trabalhos. “Outro benefício
que observamos é a questão da
responsabilidade fiscal, traba-
lhista. Em home office você
acaba isentando a agência des-
sas questões. Temos alguns
contratados, mas a maioria é
freelancer e recebe por traba-
lho”, informa Menezes.

Consultores ressaltam que é
importante criar política de reu-
niões e encontros periódicos
para que o funcionário não se
sinta muito isolado da equipe de
trabalho e distante da organiza-
ção. “Reuniões presenciais e in-
teração com a equipe são im-
portantes para que o profissio-
nal se sinta desenvolvido e que
sua exposição na empresa não
seja avaliada apenas por núme-
ros/resultados financeiros”, des-
taca o gerente executivo da Page
Personnel no Rio de Janeiro.

“Um ponto de atenção é criar
situações para que eles se sinta
pertencente a uma empresa,
conclui Edna. 

Menezes diz que formato aumentou qualidade do trabalho           
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 fev. 2012, Seudinheiro, p. B12.  




