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GRUPO PESTANA APRESENTA GUSTAVO TOLOI 

Gustavo Toloi acaba de assu-
mir o posto de diretor Comer-
cial no Brasil da rede de ho-
téis do Grupo Pestana. Gra-
duado em análise de siste-
mas no interior de São Paulo,
com pós-graduações em
Gestão e em Vendas, o execu-
tivo atuou durante 13 anos
nas áreas de vendas e trade
marketing da cervejaria Am-
Bev, onde iniciou a carreira na
área de suprimentos, passan-
do a seguir por várias gerên-
cias até alcançar o cargo de
gerente Comercial. Em 2011,
Toloi teve passagens pelo
mercado imobiliário na capi-
tal paulista e no interior do estado como gerente regional de Negó-
cios. Para ele, sua chegada ao Pestana representa uma nova etapa profis-
sional. “É um desafio inspirador assumir a área comercial dos hotéis Pes-
tana. Vou me dedicar para melhorar ainda mais os bons resultados do
grupo”, declarou.

A empresas de cloud
computing Mandic
anunciou Cristian Gal-
legos como novo diretor
de Marketing. Chileno e
natural da capital San-
tiago, Gallegos tem 14
anos de experiência em
gestão de marketing no
segmento de tecnologia
e na nova posição ficará
responsável pela estru-
turação da comunica-
ção e portfólio de servi-
ços para pequenas e mi-
croempresas no Brasil.
Com passagens pela Te-
cla Internet e LocaWeb,
onde atuou como ge-
rente geral e gerente de marketing, respectivamente, além
da Image Technology, na qual esteve à frente de gerência de
projetos, o executivo possui MBA em Marketing pela Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e cursos de es-
pecialização na Fundação Dom Cabral e no Instituto de En-
sino e Pesquisa (Insper). “Trata-se de um desafio atraente
administrar uma marca importante como a Mandic. A sim-
patia e o reconhecimento da companhia no mercado é im-
par. O desafio será consolidar ainda mais a empresa no
mercado de cloud computing voltado a médias e pequenas
empresas”, afirmou Gallegos.

GRUPO META ANUNCIA GESTORA DE CONSULTORIA 

Grupo Meta, holding brasileira formada por cinco empresas que vão
da área de contabilidade e tecnologia da informação (TI) a recursos
humanos, anunciou Isaura Santos Rocha como gestora da unidade de
Consultoria Estratégica. Na função, a executiva será responsável por
um mix de serviços complementares aos projetos de tecnologia desen-
volvidos pela companhia. Com 29 anos de experiência na área de TI e
especialização em Processos de Negócio e Informática, Isaura já de-
senvolveu projetos para grandes empresas nacionais e multinacionais
e, atualmente, tem como principais atividades o diagnóstico, a defini-
ção e a gestão dos processos empresariais de clientes, em especial no
segmento de TI. “Vejo a tecnologia como ferramenta de trabalho e não
como um restritivo. Por isso, acredito que o trabalho de consultoria
agrega valor à medida que consegue alinhar de maneira eficiente a TI
com os processos empresariais”, afirma.

MAURÍCIO RIBEIRO ASSUME DIRETORIA DA EXINDA

A Exinda, fornecedora global de soluções para WAN (rede de internet
de longa distância), nomeou Maurício Ribeiro como diretor regional
para o mercado brasileiro. O anúncio ocorre ao mesmo tempo em que
a Exinda confirma a abertura de uma subsidiária no Brasil – o escritó-
rio será em São Paulo. Com 22 anos de experiência no mercado de tec-
nologia da informação e telecomunicações, Ribeiro já trabalhou nas
empresas Embraco, Teletex Computadores, Extreme Networks, Redba-
ck Networks, PeerApp e Imperva. Na função, Ribeiro terá como desafio
estruturar as operações da empresa no País, atuando ao lado de distri-
buidores. “Vamos ampliar nossa rede de parceiros e fazer do Brasil o
principal mercado para a Exinda na América Latina”, afirma.

MUDANÇAS NA DIRETORIA DA SHELL NO BRASIL 

A petrolífera Shell fez mudanças em seu quadro de direção. Há 22
anos na empresa, onde já atuou nas áreas de varejo, estratégia, finan-
ças e relações governamentais (inclusive na sede de Londres), o enge-
nheiro Fábio Cavalcante Caldas acaba de assumir o posto de diretor de
Assuntos Externos para a América Latina. Na nova função, o executivo
será o responsável pelas áreas de comunicação corporativa e negó-
cios, mídia, gerenciamento de crises, projetos sociais, relações com
stakeholders e comunicação interna para a região. Já o matemático
Flávio Ofugi Rodrigues, que tem 23 anos de Shell, assumiu a direção
de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios para o Brasil. As
mudanças fazem parte do plano da empresa de reorganização de seus
negócios em upstream, downstream, projetos e tecnologia.
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» BIANCA MELLO

Um bom ambiente de
trabalho é o desejo de
qualquer profissional.
Gigantes como o Goo-

gle e o Facebook são exemplos
de que conforto e a integração
dos funcionários podem – e de-
vem – andar lado a lado. No Bra-
sil, as organizações já percebe-
ram que o espaço físico influen-
cia de forma direta na maneira
como o mercado de trabalho
avalia cada empresa. Por isso,
observa-se atualmente um inte-
resse cada vez maior de compa-
nhias brasileiras em criar escri-
tórios com ambientes mais in-
tegrados, jardins e espaços para
descontração e relaxamento.
Tudo para chamar a atenção
dos empregados .

O diretor de operação do es-
critório do Rio Janeiro da con-
sultoria Robert Half, William
Monteath, acredita que todo
profissional deseja trabalhar em
empresas como o Google, onde
há salas para descompressão
com máquinas de refrigerante e
café, mesas de sinuca, videoga-
mes, entre outras “mordomias”.
“Dentro do possível e do perfil
de cada empresa, tais caracte-
rísticas começam a ser cada vez
mais valorizadas no ambiente
de trabalho, desde que a produ-
tividade seja mantida. Além do
clima agradável, as pessoas gos-
tam de ter infraestrutura míni-
ma, com café e água à disposi-
ção, além de salas com cores le-
ves”, descreve Monteath.

Segundo a diretora financei-
ra e gerente de TI da consultoria
Great Place To Work Brasil, Mar-
tha Carbonell, as empresas de-
vem oferecer também a possibi-
lidade do empregado imprimir
sua personalidade ao local de
trabalho. “O funcionário gosta
de colocar objetos pessoais para
deixar a mesa do seu jeito. Quan-
do ele se sente bem no ambien-
te, exerce de forma mais criativa
suas habilidades e competên-
cias”, opina Martha.

O Great Place To Work realiza
anualmente uma pesquisa para

saber quais são as 100 melhores
empresas para trabalhar no Bra-
sil, em uma avaliação feita a
partir da opinião dos funcioná-
rios. Nela, uma questão sobre o
ambiente de trabalho é uma das
mais comentadas. “Já percebe-
mos que o ambiente de traba-
lho nas empresas mais bem
classificadas costuma ser bem
avaliado pelos funcionários. Em
2011, a nota média dessas orga-
nizações nessa questão especí-
fica foi 85”, acrescenta Martha.

Na opinião do diretor exe-
cutivo da consultoria Innovia
Training & Consulting, Ricardo
Barbosa, as empresas ainda fi-
cam muito preocupadas com
os negócios e deixam de pen-
sar na gestão de pessoas. Um
bom plano de carreira é o que
mais motiva o profissional, re-

conhece Barbosa, mas é preci-
so pensar também no bem-es-
tar dos profissional. 

Barbosa defende que as em-
presas deveriam destinar de 2%
a 5% do faturamento em me-
lhorias no espaço físico do es-
critório. Ele ressalta que é preci-
so oferecer cadeiras e mesas
adequadas, assim como uma
iluminação e até mesmo ginás-
tica laboral. “A empresa deve
aproveitar de maneira adequa-
da os espaços. Não considero
adequado a instalação de baias
onde o funcionário não conse-
gue nem se mexer direito. É pre-
ciso lembrar que os emprega-
dos ficam sentados ali por horas
a fio”, disse o consultor.

Martha explica que as áreas
de criação ou comercial costu-
mam permitir espaços integra-
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andam juntos no trabalho
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Empresas investem nos escritórios para criar ambientes mais agradáveis.
Segundo especialistas, a iniciativa é vista como uma boa forma de reter talentos 

dos e as organizações aos pou-
cos perceberam que a produti-
vidade aumenta com a troca de
informações e ajuda mútua en-
tre os empregados. Já o departa-
mento financeiro, exige maior
cuidado pelo contato direto
com clientes e fornecedores.
“Trabalhando junto, o grupo fi-
ca mais harmônico e a incidên-
cia de panelinhas tende a ser
menor. De qualquer forma, é
importante manter salas reser-
vadas para que os funcionários
possam receber clientes de for-
ma particular”, observa.

A executiva do Great Place to
Work destaca ainda a importân-
cia da presença de elementos
da natureza para harmonizar os
espaços. “É importante ter jar-
dins e plantas para que a pessoa
não fique em um ambiente
completamente fechado, sem
noção do que ocorre do lado de
fora. No Japão, é comum haver
edifícios com terraços e jardins.
Acho que a tendência influen-
ciará os países ocidentais”, ex-
plica a consultora do Great Pla-
ce to Work. 

Monteath chama atenção de
que um bom ambiente de tra-
balho costuma ser composto
por boas condições tanto na
parte física, como no clima or-
ganizacional da empresa. “Na
parte física, deve-se contemplar
equipamentos com boa ergo-
nomia e espaço aberto, além de
banheiros espaçosos e limpos,
por exemplo. Quanto ao clima
organizacional, é fundamental
criar um ambiente que propicie
a troca entre os empregados e a
confiança dos profissionais nas
lideranças. Tudo deve ser feito
para que a competitividade en-
tre eles seja saudável e as pes-
soas possam ter autonomia pa-
ra se sentir motivadas”, diz o
consultor da Robert Half. 

Investimento

A agência de marketing Ca-
dastra surgiu no ano 2000. Re-
centemente, as duas sedes (São
Paulo e Porto Alegre) recebe-
ram reformas que deixaram os
espaços mais integrados e
agradáveis para os funcioná-
rios. “O escritório de Porto Ale-
gre ficava em um prédio em
que cada departamento tinha
seu andar. No ano passado, a
agência mudou de endereço e,
agora, fica em uma área mais
ampla, que explora a integra-
ção dos departamentos”, conta
a gerente de RH da unidade
São Paulo, Priscila Albrecht.

Priscila diz ainda que as mu-
danças não pararam por aí. “Foi
preciso fazer um trabalho junto
aos funcionários para que pu-
dessem se integrar com maior
facilidade. A princípio, houve
dificuldade, mas agora senti-
mos as pessoas mais integradas
e participativas”, afirma.

Desde então, conta Priscila,
os funcionários se sentiram ain-
da mais à vontade para enfeitar
as mesas com fotos de familia-
res e até com bonequinhos para
deixar o espaço de trabalho mais
aconchegante. “Outra questão
que eles valorizam é a flexibili-
dade de horário. Hoje, cada um
combina com seu gestor o me-
lhor horário de chegada e de
saída para fugir do trânsito”,
acrescenta a gerente de RH.

A agência, por sua vez, op-
tou por colocar os funcioná-
rios em mesas integradas. Pris-
cila descreve que ambas uni-
dades contam com três ou qua-
tro salas de reunião, sala de jo-
gos com videogames e lounges
para relaxar, onde é servido o
lanche da tarde. “Na sede de
Porto Alegre há ainda um jar-
dim, onde é feita a ginástica la-
boral, e mesas em que os fun-
cionários gostam de trabalhar
com seus laptops”, conclui.
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