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PORTOBELLO
RESORT & SAFÁRI
TEM NOVO DIRETOR

Ricardo Rodrigues foi
confirmado como novo
gerente operacional do
Portobello Resort & Safári,
localizado em Mangaratiba
(RJ). Com 17 anos de
experiência no setor de
hotelaria, o executivo
acumula passagens por
diversos empreendimentos
e redes de hotéis e resorts,
como Transamérica
Comandatuba, na Bahia, Le Meridèn e o Relais & Château Santa
Teresa, no Rio de Janeiro, além do Club Med, onde trabalhou no Brasil
e em diferentes países como Ilhas Maurício, República Dominicana e
México. Antes assumir a nova função, Rodrigues, que atualmente
cursa administração pela Universidade Estácio de Sá, chefiava a
gerência operacional de um empreendimento do Club Med no México.
“Meu objetivo é realizar melhorias nos serviços oferecidos e continuar
fidelizando os clientes”, afirma.

A agência de comu-
nicação digital Wun-
derman, que, no Brasil,
integra o Grupo New-
comm, anunciou mu-
danças na área de
atendimento. Há cinco
anos na empresa,
Alessandra Santana
acaba de assumir a
vice-presidência do de-
partamento, passando
a formar com Julianna
Rojas e Alessandra Dal-
bianco um trio femini-
no no comando das contas da organização. No novo car-
go, a executiva, que até então atuava como diretora de
conta, ficará diretamente à frente do atendimento de
clientes como Vivo, TAM e Bradesco. “É uma honra as-
sumir essa nova função e seguir contribuindo para que a
Wunderman mantenha relacionamentos próximos, du-
radouros e extremamente produtivos com seus clientes”,
afirma Alessandra.

SONDA IT APRESENTA NOVO DIRETOR DE VENDAS

Especializada em serviços de Tecnologia da Informação (TI), SAP,
plataformas e aplicativos, a Sonda IT anunciou Armando Camargo
como diretor de vendas para o mercado corporativo da divisão de
Plataformas. Graduado em engenharia eletrônica e pós-graduado em
telecomunicações pela Fundação Armando Alvares Penteado (Faap),
com especialização em marketing pela Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM) e mestrado executivo pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), o executivo assume o cargo com a missão de
fortalecer a estratégia da companhia em oferecer ao mercado uma
abordagem consultiva. Com larga experiência na área de TI, Camargo
acumula passagens pela Getronics, onde ocupou a presidência da área
de negócios para a América Latina, pela Cisco, onde comandou a
diretoria de vendas de colaboração e telepresença, e também pela
Tellabs e pela Motorola.

EUGENIO SINGER ASSUME PRESIDÊNCIA DA CPEA

A Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais (CPEA) confirmou a
chegada de Eugenio Singer para o cargo de presidente. Com mais de 35
anos de experiência em estratégia de negócios e gestão global, o executivo
foi diretor da multinacional norte-americana Aecom e também ocupou
cargos estratégicos em empresas como ABS Group, Ecosorb, Alcoa, Cesp,
Semco e Brenco, além de ter fundado e comandado a ERM por 13 anos.
Singer é graduado em engenharia civil pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), com pós-graduação em engenharia nuclear e
recursos hídricos pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(Ipen) e em meio ambiente pela Vanderbilt University, nos Estados Unidos.

MSC CRUZEIROS ANUNCIA DIRETOR-EXECUTIVO

Especializada em cruzeiros marítimos, a italiana MSC Cruzeiros anunciou
que Gianni Onorato acaba de assumir a diretoria-executiva da empresa.
O executivo ficará na sede administrativa da empresa, em Genebra, na
Suíça, reportando-se diretamente ao Conselho Administrativo da
companhia e a seu antecessor no cargo, Pierfrancesco Vago, que foi
nomeado presidente executivo da companhia. "Farei tudo para agregar
valor à empresa, colaborando para a MSC Cruzeiros maximizar sua
posição de liderança no setor", diz Onorato.

ALCATEL-LUCENT CONTRATA EDUARDO OLIVEIRA

A Alcatel-Lucent Enterprise, especializada em produtos e soluções de
telecomunicações, anunciou Eduardo de Oliveira como gerente de contas
para o Centro-Oeste. Baseado em Brasília, o executivo será responsável
pelos negócios e oferta de soluções de telefonia IP, comunicações
unificadas e infraestrutura de redes para organizações de todos os portes
na região. Com 20 dedicados ao setor, Oliveira tem larga experiência em
vendas nos setores público e privado, com passagens por Correios, Banco
Central, Xerox, Cast Informática, World Digital TI e Sensormatic Plastrom,
além da Hewlett-Packard (HP). Tecnólogo em processamento de dados
pela Universidade Católica de Brasília, ele é formado em ciência da
computação, com especialização em sistemas comerciais, pela mesma
instituição, além de ter MBA em marketing e em gestão de negócios.
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G abriela Cordeiro de
Araújo,  de 18 anos,
moradora do Jardim
Sulacap, na Zona Oes-

te do Rio de Janeiro, sonha
em ser psicóloga. André Car-
valho,  de 24 anos,  vive em
Guadalupe, na Zona Norte
do Rio, e estuda para ser en-
genheiro. Livia Neri,  de 19
anos, moradora de Taquara,
também na Zona Oeste, cur-
sa o quinto semestre de ad-
ministração e Thaís Rodri-
gues, de 19, mora em Bangú
e faz pré-vestibular para, no
fim do ano, concorrer a uma
vaga no curso de Recursos
Humanos (RH). As diferentes
histórias de vida dos quatro
se cruzaram nos programas
de inserção de adolescentes
em empresas,  conhecidos
como Jovem Aprendiz, que
serve de porta de entrada no
mercado de trabalho para
muitas pessoas.

A legislação brasileira defi-
ne que todas as empresas de
médio e grande porte mante-
nham programas desse tipo,
em que são contratados garo-
tos e garotas com mais de 16
anos que estudem, para os
quais deve ser fornecida quali-
ficação profissional. A contra-
tação dos jovens, contudo,
tem muito mais vantagens do
que o simples respeito a lei.
Muitas organizações garan-
tem que esse tipo de iniciativa
dinamiza o quadro de funcio-
nários, ajuda a encontrar no-
vos talentos – em um contexto
de mão de obra cada vez mais
escassa – e ainda melhora a
imagem das companhias pe-
rante a sociedade.

O programa também dá es-
paço para que os jovens des-
cubram com mais consciên-
cia que carreira pretendem
seguir. “Sempre quis ser enge-
nheiro, por isso, quando co-
mecei na empresa pedi para ir
para o canteiro de obras, para
já ir criando uma vivência nes-
se tipo de ambiente”, conta

André Carvalho, que entrou
na João Fortes Engenharia co-
mo jovem aprendiz há quatro
anos. “Fui um dos primeiros
jovens a ir para o canteiro”,
conta orgulhoso.

O empenho foi tamanho
que, após o contrato de jovem
aprendiz terminar, o rapaz foi
convidado para integrar o ti-
me definitivo da empresa co-
mo auxiliar administrativo e,
em dezembro do ano passado,
foi promovido a encarregado
administrativo, trabalhando
em uma das obras da empre-
sa, função que concilia com a
sonhada faculdade de enge-
nharia. “Quero, com certeza,
continuar subindo na empre-
sa e, quem sabe um dia, che-
gar a executivo”, planeja. 

Estagiária

Quem segue pelo mesmo
caminho é Lívia Neri. Após o
término do contrato como
aprendiz, ela conseguiu passar
no vestibular para administra-
ção e foi contratada como es-
tagiária da João Fortes. “Co-
nhecia uma recepcionista da
empresa que me contou que
estavam selecionando jovens.
Fiz a prova e acabei não me

colocando entre as quatro va-
gas. Graças à desistência de
um dos meninos fui convoca-
da”, lembra a jovem. 

Depois de cursar um curso
técnico, Lívia foi alocada no
setor de relacionamento com
o cliente da João Fortes. “Foi
ótimo que todos me recebe-
ram como uma funcionária ‘de
verdade’”, conta. “Em nenhum
momento me trataram de ma-
neira diferente. Sempre me
ensinaram tudo como qual-
quer funcionária efetiva que
estava começando”, conta.
“Quando terminou o período
mostrei que tinha disposição e
persistência e acabei me tor-
nando estagiária na mesma
área em que era aprendiz. Que-
ro continuar quando me for-
mar e crescer ainda mais na
empresa”, completa.

Ainda no início do caminho
está Thaís Rodrigues, há cinco
meses admitida como apren-
diz. Ela diz que valoriza o co-
nhecimento prático que está
adquirindo. “O que aprende-
mos nos cursos é bem diferen-
te do que é feito na prática, en-
tão o que vivo aqui está sendo
uma experiência sem igual.
Estou começando a minha car-
reira com uma oportunidade

Parceria em que todas 
as partes saem ganhando
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muito boa”, avalia.
Segundo a lei 10.097/2000,

conhecida como Lei de Apren-
dizagem, todas as médias e
grandes empresas brasileiras
precisam contratar um núme-
ro equivalente a pelo menos
5% de seus funcionários como
jovens aprendizes, que devem
passar por qualificação técni-
ca profissional. 

A maioria das empresas
conta com órgãos parceiros
para realizar a etapa teórica,
encarregando-se da parte
prática. “O jovem é cheio de
gás, está de cabeça fresca e
animado para começar a car-
reira. Eles trazem ânimo novo
para as empresas”, conta a ge-
rente de responsabilidade so-
cial do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial do
Rio de Janeiro (Senac-Rio),
Ana Paula Nunes.

O Senac-Rio é uma das ins-
tituições parceiras das empre-
sas na hora de formar jovens.
“Mantemos um programa em
que os alunos são avisados das
vagas disponíveis em empre-
sas e encaminhados para elas”,
explica Ana Paula. Quando se-
lecionados, os adolescentes
passam a participar de um sis-
tema onde durante quatro dias
na semana ficam na empresa
e, no quinto, participam de
cursos no Senac.

Segundo pesquisas do Se-
nac-Rio, o percentual de efeti-
vação do aprendiz na empresa
após a realização do progra-
ma chega a 60%. Outro levan-
tamento constatou que 77%
estavam empregados após se-
te meses de finalização do cur-
so, sendo 71% deles com car-
teira assinada. “Com esses
programas, as empresas a
oportunidade de moldar o
funcionário que precisa. Por
isso, é tão frequente que esses
jovem acabem aproveitados.
Não se trata apenas de cum-
prir uma cota”, completa.

Ganho

A opinião da gerente do
Senac-Rio é a mesma dos ges-
tores da empresa,  que en-
contram nos jovens uma ma-
neira de driblar as dificulda-
des na hora de encontrar mão
de obra qualificada. “Essa é a
‘geração arroba’. Eles podem
agregar muito valor as em-
presas. A presença das novas
gerações contribui para a me-
lhoria do clima, trazem novi-
dades para a cultura organi-
zacional”, conta a gerente de
gente & gestão da João For-
tes, Aline Barros. 

“Temos uma dificuldade
enorme em conseguir mão de
obra, por isso investir na for-
mação é essencial. Além dis-
so, a empresa que investe nos
jovens aprendizes melhora
sua imagem perante a socie-
dade e também motiva seus
próprios funcionários”, conta
Tatiana Milito, gerente de RH
do Hotel Windsor Barra, na
Barra da Tijuca. “Temos jo-
vens em todas as áreas e os
gestores nos cobram o tempo
todo quando teremos mais
turmas, quando outros ado-
lescentes vão chegar.”

A empresa decidiu investir
na inclusão dos próprios fun-
cionários na seleção dos ado-
lescentes, o que tornou o pro-
grama ainda mais bem ava-
liado pelo público interno.
“Temos um sistema onde os
próprios funcionários po-
dem indicar seus amigos e
parentes. Isso é uma ferra-
menta de motivação e reten-
ção de talentos”, completa a
gerente da Rede Windsor, que
abriga mais de uma dezena
de jovens em cada uma de
suas unidades.

FÁBIO COSTA/JCOM/D.A PRESS

Projeto que dá certo na João Fortes: Aline, Lívia, André e Thaís

Programas de jovens aprendizes unem duas pontas dispostas a crescer. Ao abrir as portas
do mercado para adolescentes, empresas conseguem reter funcionários mais facilmente
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 set. 2013, Seudinheiro, p. B10. 
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