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MICHAEL PAGE TEM NOVO DIRETOR EM CAMPINAS

A Michael Page, consultoria especializada em recrutamento e
seleção de profissionais de média e alta gerência, anunciou
mudança interna em sua estrutura. Murillo Lima assume a
direção das divisões de finanças, engenharia, manufatura e
supply chain em Campinas (SP) e será responsável por todas
operações da Região Metropolitana da cidade. Formado em
administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), com pós-
graduado em negócios pelo Ibmec, o executivo tem mais de 12
anos de experiência profissional. “Estou muito motivado para
este desafio, já que a Região Metropolitana de Campinas está em
um momento de plena expansão econômica e alguns setores
estão altamente aquecidos”, finalizou Lima.

AMOR AOS PEDAÇOS TEM NOVA PRESIDENTE

O Conselho de Administração do Grupo Amor aos Pedaços, rede
de alimentação com unidades em vários estados brasileiros,
informou que a sócia-fundadora Ivani Calarezi assumiu a
presidência da companhia. Ivani, responsável pela criação,
produção e desenvolvimento dos produtos da Amor aos Pedaços
desde a fundação, em 1982, foi escolhida pelos acionistas
Armando Calarezi, Silvana Marmonti e o Fundo Mercatto
Alimentos, que adquiriu recentemente 33% de participação da
empresa, sendo eleita por unanimidade pelo Conselho. "Meu
principal objetivo é conduzir uma transição de uma gestão
familiar para algo mais institucionalizado. Eu e Silvana, minha
sócia há mais de 27 anos, pretendemos ficar ainda por muitos
anos à frente da empresa, com todo apoio dos nossos novos
sócios", disse a executiva, em nota. Ela continuará
supervisionando pessoalmente tanto a criação e
desenvolvimento das coleções e lançamentos da marca, bem
como as atividades industriais.

ROBERT BOSCH PROMOVE FERNANDO TOURINHO

Fernando Tourinho é o novo diretor de Recursos Humanos (RH)
da Robert Bosch América Latina. No Grupo Bosch desde1997, o
executivo atuou em diferentes áreas da companhia, como
engenharia de fabricação, controladoria e logística. Antes de
assumir a diretoria de RH, ele era vice-presidente administrativo
e financeiro da unidade de negócios Drive and Control para a
região da América Latina, representada pela Bosch Rexroth.
Tourinho é graduado em engenharia de produção pela
Universidade de São Paulo (USP), e possui cursos de pós-
graduação em Gestão e Estratégia de Empresas (Universidade
Estadual de Campinas), Gestão Financeira (Universidade
Estadual de Campinas) e Engenharia de Produção (Universidade
Metodista de Piracicaba).

ANDRÉ GUAPO É O NOVO CONTROLLER DA PROPAY

Especializada em terceirização de folha de pagamento,
consultoria e gestão de benefícios, a ProPay anunciou André
Guapo para a função de controller. Graduado em Economia pela
Universidade de São Paulo (USP), com MBA pela Fundação
Getulio Vargas (FGV) e mestrado em contabilidade e finanças
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o
executivo, que tem mais de 15 anos de experiência na área
financeira de multinacionais, será responsável pelas áreas de
contabilidade, controladoria e tesouraria. A ProPay também
confirmou a contratação de Alexandre de Oliveira como gerente
de operações. Com passagens por como Grupo de Soluções em
Alimentação (GR), Build Up e PricewaterhouseCoopers (PwC),
Oliveira é especialista em ponto eletrônico, relações sindicais,
legislação trabalhista, segurança e medicina do trabalho, bem
como em outsourcing de serviços de gestão de Recursos
Humanos (RH), área em que acumula ampla experiência.

Béatrice de Toledo
assume novo cargo
na Veolia Water

Head Hunter
vmarinho@jcom.com.br

E s p e c i a l i z a d a
em ser viços  rela-
cionados ao trata-
mento de água e
efluentes líquidos,
a Veolia Water con-
firmou que a atual
gerente de marke-
ting e comunicação
para o  mercado
brasileiro, Béatrice
de Toledo Dupuy,
vai  também res-
ponder pela Amé-
rica Latina, sendo
responsável  pela
estratégia e plane-
jamento das duas
áreas para a região.
Formada em admi-
nistração pela
CCIP/HEC School
of Management , de
Paris, com master
em comunicação corporativa pelo Institut Supé-
rieur du Commerce (ISC Paris School of Manage-
ment), também na capital francesa, e MBA em ma-
rketing pela Fundação Getulio Vargas (FGV ), a exe-
cutiva tem 12 anos de atuação em marketing corpo-
rativo, comunicação interna e externa e responsabi-
lidade social. Desde 2006 trabalha na Veolia Water
Brasil, com sede em São Paulo.

DIVULGAÇÃO

» WANILSON OLIVEIRA

C ada vez mais grandes
corporações em todo o
mundo estão engajadas
em programas de res-

ponsabilidade socioambiental,
demonstrando preocupação
em atingir e demonstrar desem-
penho ambiental correto, con-
trolando os impactos de suas
atividades, de seus produtos e
serviços, tudo alinhado à sua
política e objetivos ambientais.
Especialistas asseguram que jo-
vens estão antenados à questão,
consumindo e valorizando pro-
dutos e marcas de empresas
que promovam algum tipo de
benefício nesse sentido, seja a
comunidades carentes ou mes-
mo na redução de resíduos e
emissão de gases poluentes.

Com o intuito de levantar a
bandeira e fomentar ainda mais
este novo conceito no Brasil, o
Rio de Janeiro sediou, na sema-
na passada, a Conferência In-
ternacional Sustainable Brands
Rio 2013. Promovido pela pri-
meira vez no País, o encontro
reuniu multinacionais de peso,
como Unilever, Coca-Cola, SC
Johnson e Hewlett-Packard
(HP), além de empresas brasi-
leiras como TerpenOil, Natura e
Tecsis, que apresentaram seus
cases de como estão atuando
no segmento verde. O evento,
realizado no hotel Windsor
Atlântica, em Copacabana, visa
a agregar às marcas corporati-
vas sua capacidade de gerar va-
lor, fortalecer tendências e dis-
seminar soluções sustentáveis
para a sociedade.

De acordo com o sócio-dire-
tor da Report Sustentabilidade,
Sérgio Almeida, nos Estados
Unidos o tema é bastante dis-
cutido, porém não existem mui-
tas empresas realizando gran-
des ações. Ele disse que a preo-
cupação com a sustentabilida-
de é mais perceptível na Costa
Leste Americana, onde os de-
mocratas atuam com mais for-
ça. "Na Europa o assunto é tra-
tado de forma mais homogê-
nea. Nos países em desenvolvi-

mento, em especial os mem-
bros do bloco do Bric (Brasil,
Rússia, Índia e China), o assun-
to está cada vez mais presente
em discussões e ações práticas.
As empresas já sabem o que o
tema faz parte de uma visão de
futuro", comenta o executivo.

Para a sócia da consultoria
especializada em inovação e es-
tudos de comportamento Box
1824, Carla Mayumi, a preocu-
pação com a sustentabilidade já
pode ser considerada uma ten-
dência para as grandes corpora-
ções e para as empresas que
ainda serão concebidas. Pesqui-
sa realizada pela Inbox em 2011
aponta os jovens como os gran-
des transformadores desse se-
tor, informa Carla. 

"Eles confiam mais em em-
presas transparentes. Os jo-
vens de hoje não são  mais so-
nhadores como os pais, que
tinham idealizações utópicas.
O que se sonha agora, pode
ser concretizado no dia se-
guinte. Eles buscam e exigem
ações de todos, da universida-
de, do governo e da empresa
onde trabalha", comenta a
consultora, acrescentando
que muitos negócios atual-
mente já nascem com o pen-
samento sustentável. “É o ca-

so do Suco do Bem, produzido
sem conservantes e totalmen-
te orgânico”, completa Carla.

Produtos inovadores

Fabricante de produtos de
limpeza orgânicos e biodegra-
dáveis, a TerpenOil usam terpe-
nos, substâncias presentes em
todas as plantas e que promo-
vem assepsia e equilíbrio com o
meio ambiente, como base para
todos seus itens e lançamentos.
De acordo com o presidente da
companhia, Marcelo Ebert, a
empresa surgiu em 2007, em
Jundiaí (SP), após comprar a
tecnologia pesquisada e desen-
volvida por pesquisadores ds
Universidade do Ceará (UFCE).

Ebert explica que o terpeno
é extraído de árvores como o
pinus e de frutas cítricas como
a laranja e o limão. Os produ-
tos da TerpenOil podem ser
utilizados de diversas manei-
ras, seja para tratar e purificar
o ar, neutralizar ambientes co-
mo banheiros e lixo, entre ou-
tros, tratar superfícies diversas,
como carros, mesas, terra e até
mesmo tanques de petróleo,
além de servir como um po-
tente fungicida e bactericida.
"É um produto inovador, que

Por um mundo justo
e mais sustentável

NOVOS RUMOS

já esta sendo comercializado
em todo País. Já estamos em
negociação para ganhar o mer-
cado internacional" afirma.

Segundo o executivo, apesar
de ser um produto inovador, o
trabalho para mudar a mentali-
dade das pessoas é árduo e,
principalmente, lento, mas ga-
rante que mesmo assim os ne-
gócios vão de vento em poupa.
“Vendemos 50 mil litros do pro-
duto concentrado mensalmen-
te. A meta é lucrarmos R$ 10 mi-
lhões este ano", revela Ebert,
destacando que o terpeno é bas-
tante econômico, podendo ser
multiplicado em até 100 vezes
sem perder seu poder de ação.

Diretora de Sustentabilidade
da Natura, Denise Alves apre-
sentou a importância da inclu-
são de comunidades amazôni-
cas na cadeia produtiva da em-
presa. Segundo ela, tudo come-
çou com o desenvolvimento da
linha Ekos, que deu início às
pesquisas para o desenvolvi-
mento de produtos 100% natu-
rais. "Marcas são formas pode-
rosas de mudar comportamen-
to. A partir do lançamento da li-
nha Ekos, o tema sustentabili-
dade passou a influenciar os de-
mais produtos, bem como a Na-
tura como um todo" afirma.

A executiva aproveitou a
Conferência Internacional Sus-
tainable Brands Rio 2013 para
falar sobre o lançamento da li-
nha de cuidados para pele e ca-
belo da Natura. Batizada de Sou,
ela é desenvolvida com ingre-
dientes essenciais, embalagem
que usa 70% menos plástico,
polui 60% menos o ambiente e
emite 50% menos carbono.

"Não queremos que as pes-
soas parem de consumir. Que-
remos que comprem mais, mas
de forma consciente, preocu-
pando-se em como este produ-
to é produzido e elaborado. A
ideia é despertar a reflexão se as
outras empresas passarem a
oferecer o mesmo teremos dias
melhores e mais pessoas com-
prometidas com o meio am-
biente", ressalta Denise.

Social

A diretora de Negócios Sociais
da Coca Cola, Claúdia Lorenzo,
apresentou no evento o projeto
batizado de Plataforma, progra-
ma que atua em várias vertentes
de cunho social. Segundo ela, se-
te grandes projetos tocados pela
companhia no Brasil, muitos de-
les com ramificações, são desen-
volvidos em parceria com as co-
munidades carentes, apoiando
50 mil pessoas diretamente nas
proximidades das 450 unidades
da empresa no País. 

"A Coca-Cola é uma mera
coadjuvante numa história de
milhares de transformações
de pessoas espetaculares que
vamos conhecendo em todo o
mundo e que podemos ajudar
por meio do nosso negócio”,
diz Cláudia. “São 150 peque-
nas Organizações Não Gover-
namentais (ONGs), além de
mais de 300 cooperativas be-
neficiadas. Assim, juntos, fa-
zemos a diferença na vida de
alguém”, diz. 

No Rio de Janeiro, os princi-
pais projetos são desenvolvi-
dos em comunidades carentes
e pacificadas, como no Morro
dos Macacos, no Santa Marta e
na Cidade de Deus, entre ou-
tras. De acordo com Cláudia,
22 unidades ajudam jovens a
se capacitarem para o primei-
ro emprego, cinco grupos de
mulheres artesãs também re-
cebem apoio em seus projetos
e 60 cooperativas de recicla-
gem também estão incluídas
no programa. "Nossa meta é
fazer a diferença, sempre com
o respaldo de pessoas de credi-
bilidade", finaliza.

FÁBIO COSTA/JCOM/D.A PRESS

Ebert: TerpenOil nasceu inserida em um ambiente sustentável 

Rio sediou conferência internacional sobre responsabilidade socioambiental. Evento
reuniu empresas de diversos segmentos, que apresentaram ações e projetos na área

A 
ut

iliz
aç

ão
 d

es
te

 a
rti

go
 é

 e
xc

lu
siv

a 
pa

ra
 fi

ns
 e

du
ca

cio
na

is.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 maio 2013, Seudinheiro, p. B-10.
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