
Com mais  de 25
anos de experiência
na indústria automo-
tiva, período em que
passou por grandes
multinacionais do se-
tor,  como General
Motors e Delphi, Car-
los Storniolo foi con-
firmado como novo
diretor geral da Om-
ron Componentes
Automotiva no Brasil, multinacional japonesa que
fornece componentes eletrônicos para o mercado
automotivo. Graduado em engenharia mecânica,
com mestrado em mecânica automobilística e MBA
pela Business School São Paulo/Universidade de To-
ronto, o executivo se reportará se diretamente ao
presidente Interaméricas e Europa da Omron Auto-
motive. “A estratégia para a operação local da Omron
Automotiva é triplicar até 2020 o faturamento da
companhia no Brasil, atingindo cerca de R$ 200 mi-
lhões”, afirma Storniolo.
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FJ GOULD ASSUME
NOVA FUNÇÃO NA
VMWARE

Especializada em
virtualização e
infraestrutura para
computação em nuvem, a
Vmware anunciou que o
atual diretor de canais para
a América Latina, FJ Gould,
vai assumir também o cargo de diretor executivo de operações para a
região. Com passagens pela EMC Brasil, em que chefiou a gerência
regional da Divisão de Segurança na América Latina, o executivo
começou a trajetória profissional como diplomata em Washington,
nos Estados Unidos, Roma, na Itália, Havana, em Cuba, e Buenos
Aires, na Argetina. Na nova função, Gould será responsável pelo
monitoramento de áreas-chave como engenharia e operações,
backup e recuperação, além de soluções de segurança e de negócios.
“Confiamos que a atuação de Gould como diretor executivo de
operações impulsionará o desenvolvimento na região”, afirma o
diretor geral da VMware na América Latina, Fernando Mollón.

NORMAN BAINES CHEFIARÁ STARBUCKS NO BRASIL

A Starbucks apresentou Norman Baines como novo diretor-geral
para o mercado brasileiro, onde a rede de cafeterias tem 57 lojas
distribuídas por nove cidades. Nascido no Brasil e educado na
Inglaterra, o executivo passou os últimos oito anos na rede de
restaurantes Applebee’s, onde chefiava a gerência geral para as
Américas do Sul e Central. Com mais de trinta anos de experiência e
passagens por McDonald’s e Hard Rock Café, Baines é focado em
novos negócios e operações e será responsável por comandar o plano
de expansão da empresa no País.

RICARDO YOSHINO É PROMOVIDO   NA KIMBERLY-CLARK

Ricardo Yoshino é o novo diretor da Categoria de Cuidados com a
Família da multinacional de produtos de higiene Kimberly-Clark,
ficando responsável por marcas como Neve, Kleenex e Scott. O executivo
deixa o cargo na gestão de Trade Marketing da categoria de Cuidados
Pessoais, na qual estava desde o ano passado. Há dois anos atuando na
companhia, Yoshino foi gerente regional da linha de papéis higiênicos
para América Latina. Formado em Administração de empresas pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com MBA em
gestão empresarial pela Fundação Instituto de Administração, da
Universidade de São Paulo (FIA-USP), ele começou a carreira na área de
TI do Banco Real. Em 1997, foi para o Japão como bolsista, onde estudou
a língua local e estagiou em uma empresa de papel chamada OJI Paper.
No ano seguinte, ingressou na Unilever Brasil.

PEDRO PORTO ASSUME CARGO NO PORTAL TWITTER

O portal Twitter confirmou a contratação de Pedro Porto como diretor
de estratégia de marcas para o Brasil. Com mais de 15 anos de
experiência em comunicação integrada e plataformas digitais, além de
ser ganhados de diversos prêmios, o executivo atuava como vice-
presidência de convergência na agência de comunicação
Fischer&Friends. Professor de criação e estratégias digitais e mobile na
Escola Superior de Propaganda e Marketing(ESPM)/MiamiAdSchool,
Porto acumula passagens por diversas agências de publicidade, como
NBS, Santa Clara pela Giovanni+DRAFT, FCB, DNA, Viral e Area82.

PAYPAL ANUNCIA NOVO DIRETOR GERAL NO BRASIL

O PayPal, especializada em pagamentos online, contratou Fernando
Pantaleão para a função de diretor geral no Brasil. Com mais de 20
anos de carreira, o executivo, que substitui Mario Mello, que, desde
agosto do ano passado, assumiu o comando da diretoria geral do
companhia para a América Latina, já ocupou cargos estratégicos em
empresas dos segmentos de cartões, bancos de varejo, bens de
consumo e cosméticos. Bacharel em engenharia de produção pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação em
marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio) e especializações em desenvolvimento executivo pela
Wharton School University of Pennsylvania, nos Estados Unidos (EUA),
em gestão avançada pela Kellogg School, também nos EUA, bem como
em contabilidade e finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
Pantaleão acumula passagens por HSBC, Itaú, Natura e Redecard.
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S
aúde em dia e trabalho
normalmente andam
juntos. Funcionários
saudáveis  tendem a

render mais  e  melhor.  Por
conta disso, é crescente o nú-
mero de empresas que inves-
tem no bem-estar dos em-
pregados para não só aumen-
tar a produtividade, mas tam-
bém para retê-los. De acordo
com especialistas em gestão
de pessoas, com a carência
de mão de obra qualificada
no mercado brasileiro, saem
na frente as organizações que
investem nesse tipo de ação,
pois acabam atraindo e man-
tendo os principais talentos
com mais facilidade.

Para a vice-presidente da
seccional fluminense da As-
sociação Brasileira de Recur-
sos Humanos (ABRH-Rio),
Cláudia Tinoco, as empresas
estão cada vez mais  cons-
cientes em relação ao bem-
estar de seus empregados.
Segundo ela, as organizações
precisam inovar para atrair e
reter funcionários e,  hoje,
programas dessa natureza se
tornam diferenciais impor-
tantes em empreendimentos
de qualquer porte. “Os traba-
lhadores já entenderam que
precisam conciliar vida pes-
soal, familiar e profissional.
Não tem jeito. Dessa forma,
cuidar da mente e do corpo
como um todo é fundamen-
tal”, declara Cláudia.

Claudia explica que de-
senvolver programas de pre-
venção de doenças tem a
mesma importância que cri-
ar iniciativas ligadas a treina-
mento e qualificação, bem
como à remuneração e habi-
tação, entre outros. “O maior
objetivo de uma iniciativa
nesta área é buscar melhor
qualidade de vida dos fun-
cionários por meio de pro-
gramas diversos. Estas ações
minimizam o impacto do es-
tresse, grande jornada de tra-
balho, condições de trabalho

insalubres ou de periculosi-
dade”, reforça a vice-presi-
dente da ABRH-Rio.

Investimento 

Com o objetivo de incenti-
var seus funcionários a leva-
rem uma vida mais saudável
e fomentar ações de cons-
cientização para que os em-
pregados cuidem da saúde, a
rede carioca de materiais pa-
ra construção Amoedo, que
também atua no segmento de
decoração, f irmou há dois
meses uma parceria com a
Amil Saúde. Segundo estima-
tivas da companhia, a inicia-
tiva beneficiará diretamente
50 empregados.

De acordo com o gerente
de marketing da Amoedo, Re-
nato Guedes, a empresa es-
colheu os casos mais críticos
para iniciarem o programa
interno Paixão por Saúde.
“Foram selecionadas pessoas
com diversas patologias rela-
cionadas a uma vida desre-
grada quanto a exercícios e
alimentação, principalmente
hipertensão”, afirma Guedes.

O executivo acrescentou
que o programa não tem data
para encerrar, além de não en-
volver investimento por parte
da empresa. Guedes informou
que a parceria consiste em pa-
lestras de conscientização
com nutricionistas, cardiolo-
gistas e outros profissionais,

Prevenir para remediar,
atrair e reter talentos
É crescente o número de empresas que investem em programas de bem-estar para
os funcionários. Para especialistas, iniciativa é tão importante quanto treinamentos

BEM-ESTAR

que comparecerão uma vez
por mês na unidade do Re-
creio dos Bandeirantes. “Os
especialistas falam sobre co-
mo combater o sedentarismo,
o estresse e outras doenças re-
lacionadas”, frisa.

Valorização

Para Guedes, o programa
Paixão por Saúde expressa de
forma exemplar a preocupa-
ção da Amoedo para com
seus empregados. O gerente
ressalta ainda que a iniciati-
va é resultado da consciência
da organização quanto a im-
portância do capital huma-
no.  “Queremos estimular
nossos trabalhadores a ado-
tarem um estilo de vida mais
saudável e, com isso, preve-
nir doenças. Além disso, cada
funcionário se sentirá ainda
mais valorizado”, avalia.

O analista de Recursos Hu-
manos (RH) José Henrique
Alves, de 54 anos, é um dos
participantes do programa.
Alves, que é hipertenso, está
conseguindo manter a pres-
são controlada desde que in-
gressou no programa Paixão
por Saúde.  “Minha últ ima
medição deu 13por 8, o que,
para um hipertenso, é estar
dentro da normalidade”, afir-
ma Alves, acrescentando que,
por recomendação dos espe-
cialistas do programa, está
usando pedômetro com re-
gular idade,  aparelho que
conta os passos, calcula dis-
tâncias percorridas e as calo-
rias queimadas.

Cuidados

Segundo a diretora de RH
da Amoedo, Luciana Dias, pre-
venir doenças apresenta me-
lhor custo-benefício do que
remediar, pois facilita o diag-
nóstico precoce e evita proble-
mas futuros. “Foi isto que mo-
tivou a Amoedo a convidar a
Amil para o projeto”, diz Lucia-
na, acrescentando que, além
de palestras, a empresa de saú-
de promoverá debates e cam-
panhas sobre temas como co-
lesterol, diabetes e cuidados
com o corpo. “O cronograma
do Paixão por Saúde é desen-
volvido em conjunto pelos se-
tores médico, segurança do
trabalho e RH da companhia”,
completa a executiva.

DIVULGAÇÃO

Lançado há dois meses, programa da Amoedo já beneficia 50 funcionários e envolve várias áreas
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