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GIRAFFAS APRESENTA NOVOS DIRETORES 

A rede brasileira de restaurantes Giraffas acaba de nomear dois
novos diretores. Enquanto Luiz Roberto Lencioni Júnior assumiu
a diretoria de supply chain e desenvolvimento de produtos,
Angela Silva vai comandar a área de gestão de pessoas.
Formado em administração de empresas pela Faculdade
Anhanguera de São Paulo, com MBA em gestão de negócios pelo
Ibmec Recife, Lencioni tem 15 anos de experiência na área. Já
Angela, que trabalhou na companhia de 2010 ao início deste
ano, quando chefiou o departamento de gestão de restaurantes,
possui pós-graduação em administração pela Fundação
Armando Álvares Penteado (Faap) e trabalhou em empresas
como Applebee's, CredSystem e Kallan. Segundo comunicado da
Giraffas, ambos reportarão diretamente ao presidente do grupo,
Alexandre Guerra, e ficarão baseados em São Paulo.

O executivo Bernar-
do Tavares acaba de
assumir a vice-presi-
dência da área de Tec-
nologia da Informação
( TI) da Johnson & Jo-
hnson Consumer para
América Latina. Com
mais de 20 anos de ex-
periência em empre-
sas de grande porte, o
executivo tem vasta
experiência na execu-
ção de projetos de TI
de diversas áreas, co-
mo vendas, marketing
e supply chain, e chega com a função de dar suporte
ao crescimento de vendas, estando para isto à frente
da estratégia digital do segmento de consumo da
companhia na região. Tavares, que é formado em
engenharia eletrônica pela Universidade de São
Paulo (USP), com pós-graduação em administração
de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV ),
também será membro do Comitê Executivo da Jo-
hnson & Johnson na América Latina.

BRUNO DELLA MONICA VAI PARA A VALE PRESENTE

Bruno Della Monica acaba de assumir o cargo de diretor de
operações da Vale Presente, empresa brasileira especializada em
gift cards. O executivo, que também vai comandar a
controladoria da companhia, tem mais de dez anos de
experiência nas áreas de controladoria e finanças. Com
passagens por grandes varejistas, como Magazine Luiza,
Carrefour e Pão de Açucar, Della Monica também trabalhou na
Sadia. O profissional é graduado em administração de empresas
pela Faculdades Integradas Alcântara Machado (Fiam), com MBA
em finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialização
em finanças pela Sait Polytechnic, nos Estados Unidos.

EDUARDO MATTOS REFORÇA EQUIPE DA SERVICE IT

A Service IT Solutions, especializada em consultoria e prestação
de serviços na área da Tecnologia da Informação (TI), confirmou
a contratação de Eduardo Mattos como novo executivo de
vendas da unidade de negócios de serviços gerenciados.
Formado em engenharia de produção pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação em análise de
sistemas pelo International Best Practice Institute (IBPI) e em
administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
o executivo atua na área comercial desde 2000 e acumula
passagens pela SAP Brasil, J.D Edwards e Atos Origin do Brasil.

INFORMATICA CORPORATION TEM NOVO VP

A Informatica Corporation, fornecedora de soluções de software
de integração de dados, anunciou que André Petroucic é o novo
vice-presidente para a América Latina, chefiando as operações
da companhia na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica,
México, Peru, Porto Rico, Panamá, Equador, República
Dominicana, Jamaica e Caribe, reportando-se diretamente ao
principal executivo de vendas mundiais, John McGee. Formado
em engenharia eletrônica pela Fundação Armando Álvares
Penteado (Faap), com pós-graduação em administração pela
mesma instituição e MBA em marketing e vendas pela Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), acumula
passagens por grandes empresas do setor, como BMC Software,
GE, Vignette Corporation, SAS Institute e SAP.

ANDRÉ PANCERI VAI PARA A GILBARCO VEEDER-ROOT 

A Gilbarco Veeder-Root, fabricante de soluções de tecnologia
integrada para o setor de distribuição de combustíveis, anunciou
André Panceri como novo diretor de finanças para a América
Latina. O executivo, que teve passagens pela PriceWaterhouse
Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu e Philip Morris, atuava desde
fevereiro de 2010 como diretor de auditoria interna na Danaher
para a América Latina, controladora da Gilbarco Veeder-Root.
Panceri, que é bacharel em Contabilidade pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR) e cursa o MBA em gestão de finanças,
contabilidade e auditoria na Fundação Getulio Vargas (FGV),
continuará a ser membro do Conselho da Danaher na região.
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» BIANCA MELLO

N
o Brasil, 32,5 mil em-
presas atuantes nos
segmentos de presta-
ção de serviços espe-

cializados geram empregos di-
retos e indiretos e contribuem
para reduzir a informalidade.
Segundo estimativas da Asso-
ciação das Empresas Prestado-
ras de Serviço do Estado do Rio
de Janeiro (Aeps–RJ), atualmen-
te 10 milhões de trabalhadores
são terceirizados. Os defensores
dessa prática afirmam que o
maior benefício é o fato de que,
ao transferir para terceiros a res-
ponsabilidade de algumas áreas
que não estão diretamente rela-
cionadas ao seu produto ou ser-
viço, as empresas contratantes
têm mais tempo para se con-
centrar no sua atividade fim. 

Falta de mão de obra espe-
cializada, regulamentação e le-
gislação trabalhista foram temas
do 2º Congresso Nacional de
Terceirização e Gestão de Servi-
ços (Conterge), realizado na últi-
ma sexta-feira, no Rio de Janei-
ro. Patrocinado Aeps–RJ, o even-
to reuniu especialistas para ana-
lisar, debater e trocar conheci-
mentos sobre a temática tercei-
rização. O encontro teve ainda a
participação de empresas con-
tratantes, companhias presta-
doras de serviços, entidades sin-
dicais e associações.

Corte de custos 

As etapas de um projeto de
terceirização foram apresen-
tadas pelo professor e autor do
Guia Prático de Terceirização,
da editora Campus-Else-
vier, Giuseppe Russo. Em uma
pesquisa feita com 30 grandes
empresas, o professor desco-
briu que 60% terceirizam algu-
mas atividades com o objetivo
de cortar custos. "Quando há
maior preocupação com isso e
não com a qualidade e a pro-
dutividade, a tendência é que
o serviço entregue seja pior do
que o esperado", criticou Rus-
so, justificando que o objetivo

principal da terceirização de-
veria ser o impulso da organi-
zação em si, em vez da redu-
ção de qualidade.

A maioria das empresas não
elabora um projeto antes de
realizar a terceirização de um
serviço. Na pesquisa de Russo,
apenas 39% das organizações
entrevistadas confirmaram fa-
zer um planejamento. O pro-
fessor explicou que a falta de
um esboço prévio pode levar a
companhia a deixar passar de-
talhes importantes e ensina
que, para fazê-lo, é preciso cui-
dar de quatro partes: planeja-
mento, que é a definição do es-
copo e início da documenta-
ção; preparação de critérios de
avaliação do serviço; propos-
tas e seleção dos candidatos. 

Segundo o escritor do Guia
Prático de Terceirização, é muito
importante documentar cada
detalhes para poder comparar o
pedido com as ofertas entre-
gues. Além disso, o trabalho de
documentação servirá de base
para futuras contratações. “Para
um bom planejamento, é im-
portante fazer equipes multi-
funcionais, ter em mente que
vai contratar serviços e não mão
de obra, avaliar com precisão,

selecionar os fornecedores ade-
quadamente e ser transparente,
entre outras coisas”, disse Russo.

Legislação

Em palestra sobre legislação
trabalhista e a necessidade de
modernização da mesma, o con-
sultor em relações de trabalho e
professor da Faculdade de Eco-
nomia e Administração da Uni-
versidade de São Paulo (USP),
José Pastore, destacou que, no
Brasil, as leis estão ultrapassa-
das. Atualmente, o tema terceiri-
zação está na pauta de 20 proje-
tos em tramitação no Congres-
so, entre eles, o projeto de lei
4.330/04, que trata da regula-
mentação da prática. "As leis
são, por natureza, mais rígidas
do que os contratos negociados
e, como tais, impedem ajustes
frequentes às condições do tra-
balho", disse Pastore.

O Brasil deixou de ser local de
mão de obra abundante e barata
e tornou-se um país onde o cus-
to do trabalho está cada vez mais
alto, disse Pastore. A partir de
dados da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), Pastore
mostrou que a produtividade no
Brasil está estagnada há 40 anos,

Para terceirizar, muita 
coisa precisa mudar
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enquanto a China vive forte as-
censão há pelo menos uma dé-
cada. Para o professor, o baixo
custo unitário do trabalhador
chinês, que consegue ter preços
cada vez mais competitivos, é
uma fator determinante para es-
ta realidade. "A questão de caro
ou barato do custo unitário do
trabalho tem a ver com a efi-
ciência do trabalho", observou.

Pastore citou a burocracia, os
altos custos trabalhistas, a inse-
gurança jurídica, as leis de efei-
to retroativo e os gastos com
ações trabalhistas como fatores
que conspiram contra a produ-
tividade. Ele também acredita
que o Poder Executivo está mais
sensível à necessidade de mu-
danças, tendo em vista os re-
cente pacotes de medidas que
desoneraram as empresas bra-
sileiras, com destaque para a re-
dução da alíquota do imposto
que incide sobre a folha de pa-
gamento e a redução nas tarifas
de energia elétrica. 

Já o Legislativo é, para Pasto-
re, uma caixa de benesses e o Ju-
diciário é mais difícil, pois não
tema audiência pública. "É no
Legistlativo que os empresários
precisam atuar. Os sindicatos
dos trabalhadores estão sempre
pressionando e obtendo benefí-
cios. Quando o empresariado se
une e comparece também dá re-
sultado", ressaltou Pastore.

Competição

O presidente da Federação
Nacional das Empresas de Ser-
viços e Limpeza Ambiental
(Febrac) e do Sindicato das
Empresas de Asseio e Conser-
vação do Rio de Janeiro (Seac-
RJ), Ricardo Garcia, falou so-
bre os paradigmas da contra-
tação de um serviço terceiriza-
do e mostrou que atualmente
no Brasil o nível de terceiriza-
ção no mercado está entre 66%
e 76%. "Este é um segmento
muito competitivo e existem
poucas empresas grandes,
com mais de 500 funcionários,
atuando nele", acrescentou. 

Para a terceirização ser bem
sucedida, Garcia destacou que a
relação de serviço seja de parce-
ria, com regras claras e os preços
justos. O presidente da Febrac
citou algumas dicas para as em-
presas contratantes, como a im-
portância de um objeto contra-
tual bem detalhado, pesquisar a
idoneidade do prestador de ser-
viços e fiscalização regular do
que está sendo entregue. "Nun-
ca se deve contratar pelo menor
preço, mas pelo melhor servi-
ço", pontuou Garcia.

Em relação ao apagão de mão
de obra, o diretor da prestadora
de serviços Afamar Capital Hu-
mano, Adalberto Santos, acredi-
ta que a escassez de profissio-
nais qualificados ainda não tem
influenciado a demanda das
empresas por terceirização. 

Para ele, as organizações não
estão transferindo para terceiros
uma mão de obra que detinha
antes. "É fato que elas terceiri-
zam cada vez mais por estraté-
gias gerenciais", justifica. "Vejo
que os serviços mais procurados
são na área jurídica, contábeis,
limpeza, vigilância e tecnologia
da informação (TI)", completa.

De uma maneira geral, a
área de serviços sofre com a
escassez de profissionais qua-
lificados para atender à de-
manda do mercado, afirmou
Santos. Existe carência de pes-
soas com boa formação e que
entendam que é possível ter
crescimento de carreira den-
tro do segmento de prestação
de serviços. "É importante que
não vejam serviço apenas co-
mo algo passageiro ou um bi-
co. Existe também uma grande
oferta na área para o primeiro
emprego", comentou.

FÁBIO COSTA/JCOM/D. A PRESS

Garcia: parceria é fundamental para uma terceirização bem feita

Segundo especialistas, gargalos como leis trabalhistas e escassez de profissionais
qualificados fazem parte do cotidiano de empresas contratantes e prestadoras de serviços 
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