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HEINEKEN BRASIL
TEM NOVA VP DE RH

A Heineken confirmou
Carla Sauer como nova
vice-presidente de
Recursos Humanos (RH)
para o Brasil. Com
passagens pelo Banco
Nacional/Unibanco, onde
ingressou como trainee, e pelo Sodexo Soluções de Serviço, onde
chefiou a diretoria de RH, a executiva será responsável por
comandar a gestão de pessoas da cervejaria, que envolve
aproximadamente 2 mil empregados, distribuídos por sete filiais
no País, além da sede, em São Paulo. Carla é bacharel em
ciências da computação pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), com pós-graduação em marketing e MBAs em
administração e RH. “Estou bastante entusiasmada com esse
novo desafio, sempre admirei a Heineken como marca e como
empresa para se trabalhar.”

Especializada em
soluções e serviços
de inteligência analí-
tica, a SAS anunciou
a contratação de Car-
los Sovegni como es-
pecialista em pre-
venção e combate à
fraude em institui-
ções f inanceiras.
Formado em enge-
nharia mecânica de
produção pela Fun-
dação Educacional Inaciana (FEI), com MBA pela Fa-
culdade Getulio Vargas (FGV) e pela University of Ca-
lifórnia Irvine, nos Estados Unidos, o executivo assu-
me a função com objetivo de disseminar as melhores
práticas contra atividades fraudulentas na região da
América Latina, reportando-se diretamente ao dire-
tor comercial para serviços financeiros, seguros e va-
rejo, Cassio Pantaleoni. Antes de chegar a gigante de
tecnologia, Sovegni atuou no Citibank, Credicard,
Lear Corporation e Rhodia Poliamida. ““Os bancos
investiram no ano passado mais de R$ 20 bilhões em
tecnologia, montante que vem crescendo até mesmo
em períodos de crise”, conta o profissional.

VMWARE NOMEIA SANJAY POONEN GERENTE GERAL

Sanjay Poonen foi nomeado pela Vmware, multinacional da área
de virtualização e infraestrutura de nuvem, como vice-presidente
executivo e gerente geral da unidade de negócios de computação
para usuários finais. Com mais de 20 anos de experiência no
mercado de tecnologia, o executivo ocupou diversos de cargos
nas área de engenharia, desenvolvimento de produtos e de
negócios, vendas e marketing em grandes companhias do setor,
como SAP AG, onde chegou a presidente e diretor corporativo de
soluções de plataforma e da divisão móvel, Symantec, Veritas,
Informatica, Apple e Microsoft. Graduado pelo Dartmouth
College, nos Estados Unidos (EUA), Poonen tem duas patentes,
além de um MBA pela Harvard Business School, um título de
mestrado pela Stanford University, ambas dos EUA. 

EMBRAPII ELEGE DIRETOR-PRESIDENTE  

Durante a primeira reunião do Conselho de Administração da
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii),
realizada na semana passada, o ex-diretor-presidente do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), João Fernando Gomes
de Oliveira, foi eleito presidente da entidade, que é uma iniciativa
piloto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em
parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e com o
apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Oliveira é
doutor na área de engenharia mecânica e tem pós-doutorado
pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Além dele,
também foram eleitos os membros do conselho do órgão, que
inclui o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade; o
presidente da Finep, Glauco Arbix; o presidente da Natura, Pedro
Passos; o presidente da Klabin, Horácio Piva; o presidente do
Grupo Ultra, Pedro Wongtschowski; o secretário de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI, Álvaro Toubes
Prata; o secretário de Inovação do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Nelson
Fujimoto; o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação (MEC), Marco Antonio Oliveira; o
superintendente da área de planejamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Cláudio Leal; e o
diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi.

EDUARDO BARTOLOMEO É O NOVO CEO DA BHG

O grupo hoteleiro Brazil Hospitality Group (BHG) confirmou a
contratação de Eduardo Bartolomeo para o cargo de presidente,
em substituição a Pieter Vader, que presidiu a companhia nos
últimos cinco anos e deixa a empresa para se dedicar a projetos
pessoais. Graduado em engenharia metalúrgica pela
Universidade Federal Fluminense (UFF), com MBA pela
Katholieke Universiteit Leuven, na Bélgica, o executivo acumula
passagens acumula passagens por grandes empresas dos
setores de alimentos e bebidas, siderurgia e mineração, como
Ambev, Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) e Vale.
Bartolomeo acaba de voltar ao Brasil após uma temporada de
especialização no Massachusetts Institute of Technology (MIT),
nos Estados Unidos.
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MAX MILLIANO MELOS

P roduzir mais e melhor
com a mesma mão de
obra. Esse é o princi-
pal objetivo das em-

presas brasileiras, segundo
pesquisa realizada pela con-
sultoria Deloitte, que aponta
que melhorar a qualidade e
produtividade da mão de
obra, por meio de qualifica-
ção e treinamentos, é a prio-
ridade para 82% das compa-
nhias. Mercado menos ace-
lerado e mais estável, asso-
ciado a problemas estrutu-
rais na formação dos traba-
lhadores, são a explicação,
garantem especialistas em
gestão de pessoas.

O levantamento evidencia
que o notório apagão de mão
de obra brasileiro entrou de-
finitivamente no foco da es-
tratégia  das organizações
brasileiras. Em sua 22ª edi-
ção, a Pesquisa de Remune-
ração da Deloitte, que ouviu
106 empresas das regiões Sul
e Sudeste de diversos seto-
res, mostra que 60% das or-
ganizações ouvidas preten-
dem investir um valor próxi-
mo a 1% do faturamento lí-
quido em treinamento de
pessoal – valor sem variação
em relação ao levantamento
do ano anterior. 

“As empresas encontram
dificuldade até mesmo para
encontrar um profissional
regular. Quando elas conse-
guem, acabam mantendo-o
mesmo insatisfeitas com o
seu trabalho”, conta o diretor
de educação da Associação
Brasileira de Recursos Hu-
manos (ABRH-Nacional) ,
Luiz Edmundo Rosa. “Nessa
situação, algumas acabam se
conformando, e outras in-
vestem na capacitação para
saírem na frente”, completa.

O investimento em capaci-
tação ajudaria não apenas a
melhorar o trabalho dos atu-
ais empregados, como tam-
bém evitaria a necessidade da

ampliação do número de pro-
fissionais. Desenvolver a área
de recursos humanos e traba-
lhar no desenvolvimento or-
ganizacional, portanto, deve
ser mesmo prioridade, dizem
especialistas em RH.

Orçamento 

O estudo traz ainda outros
dados reveladores da políti-
ca  de Recursos  Humanos
(RH) do mercado brasileiro.
Segundo o documento, 81%
das empresas ouvidas pre-
tendem desenvolver a área
de RH. “Os dados constatam
a preocupação do mercado
brasileiro com o apagão de
mão de obra. Ainda assim, a
maior parte das empresas,
ou 34% das entrevistadas, in-
formou que o orçamento da
área de RH será mantido”,
diz a diretora da área de con-
sultoria em gestão de capital
humano e responsável pela
pesquisa nas regiões Sul  e
Sudeste da Deloitte, Roberta

Yoshida. “A manutenção do
volume de investimento no
RH não é  contraditór ia.  É
apenas uma questão de foco
estratégico”, completa a exe-
cutiva, destacando que 79%
das organizações vão inves-
tir no desenvolvimento orga-
nizacional, como revisão de
estrutura e de processos.

O status do mercado de tra-
balho brasileiro, distante do
crescimento acelerado de paí-
ses como a China, mas tam-
bém afastado da crise que en-
frentam Grécia e a Espanha,
também influencia nas prio-
ridades dos empregadores
nacionais. “Quando o merca-
do está retraindo, geralmente
as organizações focam na
reestruturação de processos.
Em ciclos de crescimento, a
tendência costuma ser a con-
tratação e ampliação da re-
muneração”, explica Marcelo
Cuellar, gerente do escritório
carioca da consultoria de hea-
dhunting Michael Page.

Assim, para crescer, as em-

Foco na qualificação e na 
produtividade para lucrar

GESTÃO DE PESSOAS

presas precisam se voltar pa-
ra os próprios funcionários
para se  desenvolver.  “No
mercado brasileiro, as orga-
nizações  não pretendem
contratar, mas também não
querem demitir. A solução é
otimizar a mão de obra exis-
tente, ou seja, fazer mais e
melhor, com os mesmos re-
cursos”, completa Cuellar.

A tendência é semelhante
em toda a América Latina. O
Barômetro Global de RH, di-
vulgado no início do ano pela
Michael Page, mostra que, na
região, 57% das empresas pre-
tendem investir em treina-
mento e desenvolvimento de
suas equipes, enquanto 55%
devem melhorar a remunera-
ção e os benefícios para man-
ter os empregados, percen-
tual semelhantes aos aponta-
dos no Brasil pela Deloitte,
em que 60% confirmaram que
investirá em qualificação da
equipe e 45% na reavaliação
dos sistemas de remuneração.

Retenção

De acordo com o estudo
da Deloitte, os principais es-
forços da área de RH estão
concentrados em ajudar a
empresa nos processos de
mudança organizacional
(74%), aprimorar os sistemas
de comunicação interna
(68%) e adotar ou revisar pro-
gramas de capacitação de
mão de obra (62%). Além dis-
so, as áreas ligadas à gestão
de pessoas que mais recebe-
rão investimentos são treina-
mento e desenvolvimento,
citada por 60% das empresas,
remuneração (36%), comuni-
cação interna (29%) e Tecno-
logia da Informação (20%). 

Embora compreendam a
importância de desenvolver
estratégias de gestão de ta-
lentos, somente 14% delas
possuem programas formais
de retenção. “Mais do que in-
tensificar esforços e os níveis
de investimento para recru-
tar e reter, é necessário refor-
mular os programas de de-
senvolvimento organizacio-
nais para que as capacidades
requeridas ao negócio sejam
criadas, além de impulsionar
a inovação”, destaca Roberta.

Em relação à política sala-
rial, 75% das empresas rea-
justaram os salários usando
percentuais acima ou iguais
à inflação.  Por outro lado,
16% das companhias opta-
ram por usar alíquotas abai-
xo dos 5% do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) no período. Já
o tipo de remuneração mais
uti l izado pelas  empresas,
além da fixa, é a Participação
nos lucros  e  Resultados
(PLR). “A negociação com os
sindicatos no ano passado
foi dura, relataram as empre-
sas, o que explica o reajuste
de acordo com o IPCA”, ex-
plica a diretora da Deloitte.

Apesar da pressão infla-
cionária, do câmbio em alta
e  da perspectiva  de baixo
crescimento da economia, a
executiva não acredita que o
mercado de trabalho reduzi-
rá o ritmo de contratações,
muito menos começar a de-
mitir, no curto prazo. 

Ela lembra ainda que, de
acordo com a pesquisa, 89%
das companhias pretendem
manter ou até ampliar o nú-
mero de empregados. “Ações
de retenção de talento cus-
tam caro. Por conta desse in-
vestimento, as empresas sina-
lizam que não devem demitir,
apesar do baixo crescimento
econômico esperado no País
em 2013", afirma Roberta.

DIVULGAÇÃO

Estudo mostra as prioridades das empresas diante do apagão de mão de obra no País.
Ainda assim, 34% das companhias não pretendem aumentar orçamento da área de RH DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SAS contrata 
Carlos Sovegni

Ações de retenção
de talento custam
caro. Por conta
desse investimento,
as empresas
sinalizam que não
devem demitir,
apesar do baixo 
crescimento
econômico 
esperado 
no País 
em 2013." 

Roberta Yoshida
Diretora da área
de Consultoria em
Gestão de Capital
Humano da Deloitte
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 ago. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




