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GESTÃO

Festas de fim de ano:
estratégia e diversão
Não precisa ser um grande evento, mas especialistas dizem ser fundamental promovê-lo
para unir os funcionários, celebrar as conquistas e discutir o planejamento anual
DIVULGAÇÃO

» BIANCA MELLO
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versar e se sentir iguais. “Alguns
até se espantam com os diretores dançando na pista, mas ficam com a sensação de que são
todos iguais e parte da mesma
organização”, afirma Gall.
Para alcançar o maior número de adeptos, o tema da
festa e as peças de divulgação
começam a ser pensados no
mês de março. Este ano foram
mais de 700 pessoas presentes.
“Informamos com certa antecedência e pedimos que todos
os presentes confirmem sua
presença e entreguem dois
quilos de alimento não perecível para doarmos a alguma instituição de caridade”, destaca o
diretor-executivo da Casa de
Saúde São José, André Gall.

om a chegada do final
do ano, inicia-se o período de confraternizações
nas empresas. Seja uma
pequena reunião ou uma grande festa, trata-se de um momento muito esperado pelos
funcionários. De acordo com
consultores, estes encontros
são oportunidades únicas para
todos os empregados interagirem, conhecerem-se melhor e,
mais ainda, sentirem-se parte
integrante da organização. Muitas organizações aproveitam
ainda para fazer balanço do
ano, comemorar as conquistas,
distribuir prêmios e traçar novos desafios para o ano que virá.
Esse é o mês em que diversas
Estratégia
empresas escolhem uma data
para comemorar ao lado dos
Desde que foi criada, há 27
funcionários as conquistas do
anos, a empresa de tecnologia
ano e apresentar os planos para É um momento muito especial, que
Módulo faz confraternizações
2013. Dependendo do porte da acaba sendo lembrado por todos
de fim de ano para os funcioorganização, o planejamento durante um muito tempo.”
nários. No entanto, há três
leva aproximadamente oito
anos a companhia viu no enmeses e, para deixar o evento
contro uma oportunidade pade acordo com a expectativa Renato Medeiros
ra torná-lo uma ferramenta
dos empregados, as compa- Gerente de marketing da Nova Rio
estratégica importante. Em
nhias costumam formar comis2012, por exemplo, a comissão
sões de funcionários para auxigue passar para os funcionários Sul do Rio de Janeiro, promove organizadora, formada por
liar na organização.
A empresa de terceirização informações sobre o novo posi- uma festa de fim de ano para funcionários, escolheu o tema
de serviços Nova Rio está há 27 cionamento da marca. “Antes todos os funcionários. Para os boteco e, para animar a festa,
anos no mercado e, hoje, pos- de mostrarmos para os clientes, médicos que não são contrata- foram alugados jogos coletisui mais de 20 mil funcioná- precisamos apresentar a nova dos da casa, a confraterniza- vos, como sinuca e totó. O grurios. O gerente de marketing, campanha para os nossos clien- ção é realizada no dia 18 de ou- po também está organizando
Renato Medeiros, conta que tes internos”, ressalta Medeiros. tubro, Dia do Médico. O tema uma banda musical composta
Todo ano, a Nova Rio convi- deste ano foi Evoluindo com por pessoas de diversos setosempre promoveram uma confraternização anual e, com o da os funcionários administra- você e serviu de preparação res para tocar no dia da festa.
A gerente de Recursos Hupassar dos anos, o evento foi tivos para a comemoração, nú- para os 90 anos da instituição.
crescendo. A festa de 2012 terá mero que chega a 550 pessoas. Todo ano é feita uma camiseta manos (RH) da Módulo, Adriacomo tema a nova campanha Este ano, vai ainda haver uma temática, que serve como pas- na Araújo, conta que essa será a
saporte
festa, alémp.deB12.sua primeira festa depois que
a um funcionário
da empresa, chamada Um
Fonte:homenagem
Jornal do Commercio,
Rio de Janeiro,
11 dez.para
2012,aSeudinheiro,
mundo de serviços. Os colabo- que está completando 25 anos sorteio de brindes e anúncio entrou na organização e está
radores serão convidados a le- de empresa. Além disso, a com- dos funcionários que foram muito ansiosa para ver o resultado. A Módulo possui filiais em
varem seus “mundos” para o panhia sempre premia o gestor destaque em 2012.
Na avaliação do diretor-exe- Brasília, São Paulo, com 80 fundo ano, bem como o funcionáevento por meio de fantasias.
Medeiros explica que as con- rio do ano. “É um momento cutivo da Casa de Saúde São Jo- cionários cada, e Rio de Janeiro,
fraternizações de final de ano muito especial, que acaba se- sé, André Gall, o momento é com cerca de 170, e promove
são o momento ideal para pro- do lembrado por todos duran- propício para dividir com os uma festa em cada localidade.
funcionários alguns números e “Estamos planejando há uns
mover o encontro de todos os te muito tempo”, observa.
metas. Ele aponta ainda que, no dois meses, mas conforme vafuncionários, pois, mesmo tradia a dia, a formalidade e a hie- mos avançando, mais desejo
balhando no mesmo local, fi- Planejamento
rarquia acabam distanciando que no próximo ano tenha mais
cam sem tempo de interagir no
Desde 2002, a Casa de Saú- as pessoas, o que não ocorre na tempo”, brinca Adriana.
dia a dia. Além disso, é uma ocaA Módulo considera que fessião em que a empresa conse- de São José, em Botafogo, Zona festa, onde todos podem conta de final de ano deve ser exclusiva para os funcionários,
pois o intuito é reforçar a integração entre eles. Até porque a
companhia possui colaboradores alocados em outras organizações. Ao longo do ano,
no entanto, são feitas confraternizações para quais os familiares são convidados. “Esse
ano a expectativa está sendo
maior. Instituímos uma comissão de festa e tudo do evento,
fora a localidade, foi decidido
em comum acordo com os funcionários”, destaca Adriana.
A escolha do local depende
muito da quantidade de funcionários e do orçamento da empresa. É importante procurar
com antecedência, porque a
busca é grande para os eventos
de final de ano. Desde 2001, ano
de sua inauguração, a casa de
shows Rio Scenarium abre suas
portas para eventos corporativos. Por meio de sua assessoria,
o local informou que a cada ano
a procura tem aumentado.
Com clima de antiquário, o
Rio Scenarium, informou que o
número de pessoas neste ano
já é 60% superior ao do ano
passado. Nos domingos e segundas, quando a casa não abre
para sua programação musical
regular, é possível reservar o espaço para eventos maiores, de
até 1,2 mil pessoas, mas a casa
também oferece pacotes para
grupos menores a partir de 15
pessoas, tudo com cardápio
pré-definido e um tempo limite de quatro horas de duração.
É possível ainda contratar
show, seja este indicado pelo
Rio Scenarium ou mesmo feito
por músicos de fora.
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Daniel Monteiro
assume cargo
na ParexGroup
DIVULGAÇÃO

A ParexGroup Brasil, fabricante de argamassas industrializadas para a construção
civil, anunciou Daniel
Monteiro como novo
diretor geral. O executivo, formado em engenharia química pela
Escola de Engenharia
Mauá, com pós-graduação em marketing
pela Fundação Getulio Vargas e MBA executivo internacional
pela Fundação Instituto de Administração (FIA/USP), vai substituir Marcos
Nunes. Monteiro acumula passagens pelo grupo Sika
Brasil, multinacional suíça na área de produtos químicos para a construção e adesivos para o mercado industrial, onde atuou como gerente geral de 2006 a
2012, e pela DuPont Brasil, multinacional norte-americana da área de produtos químicos.

OSX PROMOVE ABI RAMIA A DIRETOR DE ENGENHARIA
A OSX, empresa do Grupo EBX provedora de soluções integradas para
a indústria naval e offshore, confirmou Abi Ramia como novo diretor
de engenharia, fretamento, desenvolvimento e operações, função que
vinha sendo acumulada por Carlos Eduardo Sardenberg Bellot, que
permanece como diretor-presidente. Com mais de 25 anos de
experiência no setor, o executivo ocupava o cargo de gerente executivo
de produção da OGX desde 2009. Formado em engenharia elétrica
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pósgraduação em engenharia de petróleo pela Universidade da Petrobras,
Ramia participou de diversas conquistas da OGX no setor, como o
início da produção de petróleo na Bacia de Campos e o projeto de
produção de gás natural na Bacia do Parnaíba.

DASSAULT SYSTÈMES APRESENTA NOVA DIRETORA
A Dassault Systèmes, que produz softwares 3D, 3D Digital Mock Up e
de gerenciamento do ciclo de vida de produtos (PLM – Product
Lifecycle Management), anunciou a promoção de Valéria Godoy ao
cargo de diretora geral para a América Latina. Antes de se juntar à
empresa, em 2008, Valéria ocupou posições nas multinacionais BMC,
Recall e Unysis. Graduada em marketing, a executiva tem ainda MBA
executivo Fundação Instituto de Administração (FIA/USP), com
especializações na Inglaterra, França e China.

RAFAEL TAIAR ASSUME CARGO NA TV1.COM
O profissional Rafael Taiar é o novo diretor de clientes e negócios da
agência TV1.com. Taiar já passou pelas agências DM9DDB,
AgênciaClick, F/Nazca e Africa, além de ocupar o cargo de diretor de
criação online na Wunderman e na McCann Erickson. Na área de
clientes e negócios, passou pela W3haus e pela Pivot. Atualmente,
cursa MBA executivo em gestão empresarial.

DOUGLAS DALMASI É PROMOVIDO NA KLABIN
Douglas Dalmasi é o novo diretor da área de Sacos Industriais da
Klabin, produtora e exportadora de papéis. Formado em
administração pela Universidade de São Paulo (USP), com MBA pela
mesma instituição de ensino, o executivo está na companhia desde
1991. Nesse período, atuou em diversas funções, como gerente de
planejamento, gerente geral de suprimentos, gerente
administrativo financeiro e, mais recentemente, gerente geral do
departamento de Sacos Industriais.

AIQON IT NO BRASIL ANUNCIA DOIS CONTRATADOS
Thiago Felippe e Jorge Kadowaki foram nomeados presidente e diretor
de vendas, respectivamente, da Aiqon IT, especializada em gestão do
consumo de energia em redes de computadores e que representa, no
Brasil e na América Latina, a solução de tecnologia verde Verismic
Power Manager, que permite o gerenciamento do consumo de energia
de desktops e notebooks. Formado pela University of Pennsylvania,
com passagens por AmBev e Bank of America/Merrill Lynch, Felippe é
economista. Já Kadowaki é graduado em administração pela Fundação
Getulio Vargas (FGV) e também passou pela AmBev, além da Pátria
Investimentos e PDG Realty.

MARCELO SCHAEFFER VAI PARA A SERMÁQUINAS
A Sermáquinas, empresa de importação e venda de equipamentos
para construção civil e movimentação de carga, anunciou a
contratação de Marcelo Schaeffer para chefiar a diretoria de
operações e serviços. Graduado em engenharia mecânica pela Escola
de Engenharia Mauá e com especialização na Universidade de São
Paulo (USP), onde também cursou MBA em economia do comércio
exterior, o executivo iniciou a carreira na Mercedes-Benz do Brasil, em
1997. Desde então, Schaeffer ocupou diversos cargos, como
coordenador de comércio exterior, gerente de serviços, além de
gerente sênior de operações e comércio Exterior.

