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RED HAT APRESENTA VP

A Red Hat, empresa de soluções
open source, anunciou que
Paulo Bonucci assumiu o co-
mando da companhia para a
América Latina. A escolha do
nome do executivo para assu-
mir a vice-presidência da Amé-
rica Latina está relacionada ao
desempenho dos negócios no
país. Há pouco mais de um ano
como o responsável pelas ope-
rações locais, o executivo con-
duziu a Red Hat a um cresci-
mento de 30% nas vendas de
subscrição e serviços consolidando a posição do Brasil no continente. O país
hoje representa cerca de 50% da receita na América Latina. Com mais de 28
anos de experiência em consultoria de TI, liderança, gestão de vendas e ma-
rketing, canais e negócios na área de Tecnologia, Bonucci acredita que será
uma fase de novos desafios e busca constante de benefícios para os negó-
cios da empresa. Antes de fazer parte do corpo de executivos da Red Hat, ele
esteve à frente das operações da Unisys no Brasil, onde atuou por nove
anos. Bonucci substitui Gabriel Szulik, que agora assume a vice-presidência
da área de Renewal Programs.

A AstraZeneca, biofarmacêutica de atuação global, com
operação em mais de cem países, anunciou Rodrigo Lorca
como diretor da unidade de negócios Cuidados Especiais, se-
tor que inclui as áreas de oncologia, sistema nervoso central,
infectologia e reumatologia. Graduado em Engenharia Elétri-
ca pela Escola Politécnica-USP, com MBA em Marketing pela
Universidade de São Paulo, o executivo de 37 anos tem mais
de 12 anos de experiência, tendo atuado por dois anos nos
Estados Unidos, na gestão de produtos farmacêuticos. Lorca
já passou por empresas como Roche Farmacêutica, na área
de oncologia e Janssen Cilag Farmacêutica, nas áreas de
Novos Negócios, Primary Case e Specialty Care. 

MARCELO BERTANI ASSUME CARGO NA GILBARCO

O executivo Marcello Bertani assumiu o cargo de gerente de Serviços na
Gilbarco Veeder-Root Brasil, empresa global de tecnologia de bombas de
combustíveis com soluções integradas de abastecimento e terá o desafio
de integrar e desenvolver a área de serviços do País. Com 23 anos de
atuação no mercado de serviços e passagens por empresas como
Panambra Zwuick Roel, Óticas Carol, Grupo Zatix, Nestlé e Itautec, entre
outras, Bertani tem vasta experiência na gestão de serviços e estratégias
de pós venda. Graduado em Análise de Sistemas e Técnico em Eletrônica, o
execuutivo também tem experiência com gestão de equipes e
implementação e gerenciamento de processos. 

FARID EID FILHO DEIXARÁ A ACE BRASIL

A partir de 31 de agosto, o executivo Farid Eid Filho deixará a ACE Brasil,
empresa global do ramo de seguros. O executivo divulgou um comunicado
interno aos profissionais da empresa dizendo que acredita ter tido um
grande enriquecimento profissional nos últimos dois anos, período em que
exerceu a função de presidente da ACE Brasil. “Trata-se de um ciclo que se
fecha em minha vida, em uma decisão tomada em comum acordo. Eu me
sinto muito grato por ter participado de uma equipe tão forte, em uma
empresa tão eficiente”, disse Farid, em mensagem assinada em conjunto
com Jorge Luis Cazar, presidente da ACE América Latina. A companhia já
está buscando um novo nome para o cargo e, até que isto aconteça, Daniel
Gonzalez, COO da ACE Brasil, e Flávio Bauer, Vice-Presidente da ACE
América Latina para Contas Multinacionais, estarão apoiando a operação
da ACE Brasil.

NOVO CEO NA SABRE HOLDINGS

A Sabre Holdings, empresa global de tecnologia e soluções para viagens
e turismo, anunciou que Tom Klein, presidente da empresa, sucederá a
Sam Gilliand como CEO da Companhia. Klein atuará como CEO e
Presidente, enquanto Gilliland continuará como membro da diretoria da
empresa. Presidente desde 2010, Klein atua no grupo há mais de vinte
anos e neste período liderou uma série de cargos na América Latina,
América do Norte e à nível global. A Sabre fornece software às agências
de viagens, corporações, viajantes, cias. aéreas, hotéis, locadoras de
automóveis, empresas ferroviárias, cruzeiros e operadoras, através de
suas quatro unidades de negócios – Sabre Airline Solutions®, Sabre
Hospitality Solutions®, Sabre TravelNetwork® (incluindo o GetThere®) e
Travelocity® (incluindo lastminute.com e Zuji).
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SAS CONTRATA
ESPECIALISTA

O SAS, líder de mercado em
soluções e serviços de
inteligência analítica, anunciou
a contratação de Carlos Sovegni
como especialista em prevenção
e combate à fraude em
instituições financeiras.
Formado em Engenharia
Mecânica de Produção, pela FEI
e com MBA pela Faculdade
Getúlio Vargas e University of
California Irvine, o executivo
tem como desafio disseminar as
melhores práticas contra atividades fraudulentas na América Latina. O
especialista já atuou em empresas como Citibank, Credicard, Lear
Corporation e Rhodia Poliamida. Para Sovegni, mesmo com a melhora nos
sistemas de prevenção e combate, os golpes, tantos os físicos quanto os
ataques no mundo virtual estão evoluindo. Com importantes projetos
globais, o SAS atua junto com dez dos 12 maiores bancos brasileiros.
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P reocupadas com o apri-
moramento dos funcio-
nários, as empresas in-
vestem cada vez mais

em capacitação, oferecendo
cursos de idiomas, pós-gradua-
ções, MBA, viagens culturais,
entre outros serviços. A última
novidade nesse campo são as
universidades corporativas, que
garantem aos funcionários es-
trutura de ensino permanente,
na qual ele tem aprendizado útil
ao dia a dia da companhia. No
Brasil, o grupo Amil foi o pre-
cursor desse tipo de projeto, em
1987. Atualmente, existem mais
de 20 universidades corporati-
vas no País e mais de dois mil
nos Estados Unidos. 

A Bematech, empresa de so-
luções de tecnologia para o vare-
jo e setor hoteleiro, criou este
ano a Academia de Líderes, que
visa lapidar os talentos da em-
presa, aprimorando as aptidões
dos funcionários para que eles
possam apoiar o crescimento da
empresa. De acordo com o ge-
rente de Recursos Humanos da
Bematech, Nilson Nascimento,
apesar da falta de profissionais
qualificados no setor de Tecno-
logia da Informação (TI), esse
não foi o principal motivo para o
desenvolvimento do projeto. “A
nossa maior preocupação é
manter na empresa profissio-
nais prontos para apoiar o cená-
rio de crescimento no qual esta-
mos inseridos”, disse, acrescen-
tando, que para driblar esse pro-
blema, a Bematech tem outras
iniciativas, como programa de
Estágio e Trainee, ambos com
objetivo de desenvolver compe-
tências e preparar os jovens para
atuarem na companhia. 

O executivo disse que na pri-
meira edição da Academia de
Líderes foram treinados 100
gestores e, a partir do segundo
semestre deste ano, uma nova
turma, também com 100 pes-
soas, será formada. Segundo
ele, a Academia de Líderes pas-
sa a ser um projeto contínuo,
graças aos bons resultados que

vem sendo obtidos. “A Acade-
mia é um programa de desen-
volvimento contínuo, com foco
em liderança e práticas de ges-
tão. Os módulos trabalham
competências relacionadas a
esse tema”, explicou, acrescen-
tando que a participação do
funcionário é gratuita. 

Segundo o gerente, o investi-
mento feito pela empresa no
funcionário é considerado me-
nor do que enviá-lo a um curso
externo. Ele ressaltou, no entan-
to, que, apesar do investimento
ser menor, a empresa monta
um programa completo e alta-
mente qualificado, com parce-
rias com instituições como a
Fundação Getúlio Vargas. 

Para Nascimento, a empresa
considera esse tipo de investi-
mento positivo e com retorno
certo, já que o profissional de-
senvolve ainda mais suas com-
petências de gestão e liderança,
o que traz ótimos resultados pa-
ra o cotiadiano. “Para o funcio-
nário, o retorno vem como re-
conhecimento, novas oportuni-
dades de carreira e reconheci-
mento. É válido frisar que esse
crescimento interno sempre foi
uma das grandes preocupações
da empresa. Hoje, 70% de ge-

rência e coordenação da Bema-
tech é formada por profissio-
nais que começaram em posi-
ções mais baixas e foram pro-
movidos”, destaca.

O executivo frisou ainda que,
mesmo com os investimentos
feitos no quadro de funcioná-
rios, por meio dos cursos de
aperfeiçoamento, corre-se o
risco de perder esse profissio-
nal para outras empresas con-
correntes. “Nossa real preocu-
pação é investir no profissional
para que ele desempenhe bem
suas funções, tanto a atual
quanto as próximas. Mostra-
mos para o profissional que, es-
tando conosco, ele tem grandes
chances de crescer e essa ação
motivacional faz com que o ti-
me se mantenha engajado no
negócio”, disse.

E-commerce

A Netshoes, empresa de e-
commerce de artigos esportivos
e de lazer da América Latina,
com atuação no Brasil, Argenti-
na e México, criou em 2010 um
sistema de universidade corpo-
rativa. No primeiro ano, capaci-
tou 250 colaboradores e em
2012, 1600 funcionários. 

Capacitação chega aos
corredores das empresas

MÃO DE OBRA

De acordo com a gerente de
recursos humanos da empresa,
Luciana Machado, o investi-
mento ocorreu devido a neces-
sidade de formação de especia-
listas e líderes no negócio.
“Atualmente, são mais de 1800
pessoas trabalhando conosco e
o papel da Formação Netshoes
foi bastante relevante na estra-
tégia de crescimento, sustenta-
bilidade e propagação da cultu-
ra da empresa”, frisa.

Segundo ela, são oferecidos
cursos de idiomas, tecnologia,
gestão, liderança e cultura, de
acordo com cargo e objetivo tra-
çado para o funcionário. Além
dos benefícios e outras ações, a
empresa também traça plano
de carreira para os funcionários. 

Quanto ao investimento nes-
se tipo de aperfeiçoamento, ela
explicou que existe um política
que beneficia todos os funcio-
nários, onde o investimento se
dá de acordo com o propósito
do desenvolvimento e o tempo
de casa, mas não informando
quanto por cento é descontado
do funcionário. “O retorno para
a Netshoes é positivo, pois a cul-
tura de aprendizagem continua
alinhada às estratégias centrais
do negócio. Com isso, a empresa
se torna cada vez mais competi-
tiva, trazendo resultados con-
cretos em curto espaço de tem-
po. A cultura de inovação, uma
característica do e-commerce,
cria um ambiente propício para
que o desenvolvimento de pes-
soas seja importante aliado na
atração e retenção de talentos”.

A gerente explicou que o ob-
jetivo da universidade corpora-
tiva não é de substituir o papel
das instituições acadêmicas e
sim, complementar um ensino
de modo segmentado, direcio-
nado. “Sabemos que com o in-
vestimento em desenvolvimen-
to de pessoas iremos apoiar a
Gestão do Conhecimento, pro-
mover e assegurar nossos valo-
res, desenvolver talentos, aten-
der as necessidades de cada in-
tegrante de nosso time, além de
valorizar e promover o cresci-
mento pessoal e profissional”,
ressalta Machado. 

De acordo com Luciana, a
Netshoes oferece cursos livres,
nos quais o funcionário se ins-
creve de acordo com suas me-
tas, percepção ou interesse. Há
também cursos direcionados
(externos e internos) em que os
objetivos são traçados para o in-
divíduo e/ou equipe. Por exem-
plo, foram mais de 15 mil horas
de treinamento em 2012 para
mais de 600 profissionais liga-
dos à logística da Netshoes. 

O encarregado de logística
da Netshoes, André Berge-
mann, já participou de dois
cursos de aperfeiçoamento e,
atualmente, integra um novo
treinamento direcionado a for-
mação de líderes. Segundo ele,
esse tipo de investimento no
funcionário é de grande valia, já
que, o que é ministrado nas au-
las pode ser aplicado direta-
mente no dia a dia. “Temos mais
aulas práticas específicas, que
teorias. Isso nos capacita e os
benefícios são imediatos. É o
aprimoramento da minha car-
reira com gestão de pessoas e o
conhecimento adquirido leva-
rei para a vida toda”, frisa. 

Especialista em Gestão de
Pessoas, João Roncati considera
o surgimento das universidades
corporativas como um grande
estímulo para o desenvolvi-
mento de profissionais. Segun-
do ele, o conceito de universida-
de vem mudando e já não é mais
preciso ter prédio físicos para
que pessoas recebam mais apri-
moramentos. “Podemos, atra-
vés desses cursos oferecidos pe-
las universidades corporativas,
oferecer formação e conheci-
mento a médio prazo”, disse. 
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Nascimento: preocupação com manutenção de talentos na empresa

Companhias brasileiras investem em qualificação de funcionários por meio 
da universidade corporativa, que garante estrutura de ensino permanente
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