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RosemeireJorgeaposta
em profissionalização

Negociador tem papel essencial
Além de cuidar de relações trabalhistas, profissional ajuda no desenvolvimento da empresa

O Hotel da Fazenda Dona
Carolina, em Itatiba (SP),
investe para tornar o atendi-
mento mais profissional, e
para isso contratou a geren-
te geral Rosemeire Jorge,
que tem dez anos de atua-
ção na área de hotelaria. Ela
já exerceu a função nos gru-
pos Transamérica e Meliá.

Novodiretordevendas
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Troca de posto na região
da América Latina

Marina Faleiros

“As empresas não são mais
ilhas”, define Magnus Apostóli-
co, superintendente de Relações
do Trabalho da Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban). Por is-
so mesmo, as negociações traba-
lhistas hoje vão muito além das
discussões salariais, e a relação pa-
trão-empregado é essencial para
o crescimento e desenvolvimento
de companhias, por meio de bar-
ganhas entre as partes, que envol-
vem desde segurança no trabalho
até participação nos lucros.

A data-base de cada categoria
marca oprincipal ponto de encon-
tro entre as partes, e é geralmente
nestas discussões, na qual se deci-
de o aumento anual, que a habili-
dade dos negociadores entra mais
em ação, pois eles precisam man-
ter o diálogo aberto e, na medida
do possível, evitar pressões como
as greves. Por isso, outro ponto
importante é a confiança entre os
dois lados, que garante que o que
foi discutidona mesa será repassa-
do para os trabalhadores e pa-
trões. A profissionalização tam-
bém é a mesma por parte dos sin-
dicalistas (ver ao lado).

As discussões, quase sempre,
são acaloradas: de um lado sindi-
calistas, do outro, profissionais re-
presentantes de grandes empre-
sas, que têm como meta fechar
um acordo salarial satisfatório pa-
ra as duas partes. “Mas não temos
o objetivo vencer o outro lado,
porque um acordo só é bom quan-
do é bompara os dois lados”, afir-
ma Apostólico.

“Há momentos em que há ten-
sões, pressões, o que é razoável
numa democracia, na qual todos
tentam encontrar soluções e alter-
nativas para cada situação, mas a
nossa mesa nunca é belicosa”,
diz Heitor Oliveira, gerente exe-
cutivo de Recursos Humanos da
Petrobrás. É ele quem comanda
as negociações da empresa des-
de o ano passado, mas já esteve
em diversos setores, como ban-
cos e saúde. “A complexidade
das negociações é a mesma sem-
pre, mas na Petrobrás existe uma
diversidade de condições am-
bientais de trabalho que gera mui-
tos itens a serem negociados”,
afirma.

Este ano, o gerente sofreu
maior pressão porque os trabalha-
dores fizeram exigências sobre os
planos de aposentadoria, mas o
acordo chegou antes da greve.
“Precisamos ter habilidade para
encontrar uma alternativa, e quan-
do vamos para a mesa já temos
uma linha de ação estudada”, diz
Oliveira.

No Metrô, Fábio José do Nas-

cimento, gerente de RH, que há
sete anos cuida das negociações,
toma ainda mais cuidado com as
greves, já que em um único dia
de parada, 2,5 milhões de pes-
soas deixam de ser transporta-
das. “Isto influencia o comércio,
a indústria e o número de carros
nas ruas, além de ter um forte im-
pacto nos nossos custos”, conta.
Por isso, ele acredita que a nego-
ciação é uma atividade estratégi-
ca, “pois além de discutir o salá-

rio dos empregados você sabe
que se não for bem-sucedido po-
derá prejudicar milhares de pes-
soas”.

Mas assinar a pauta e fechar
um acordo não quer dizer que o
trabalho acabou. As discussões
continuam em assuntos que fica-
ram pendentes. Na Petrobrás e no
Metrô há comissões que conti-
nuam trabalhando o ano todo e es-
tudam reivindicações de ambas
as partes a serem aplicadas.

DINÂMICA
Um negociador bem prepara-
do não é aquele que sabe as
leis de cor ou tem alguma for-
mação acadêmica. Como a
área trabalhista é dinâmica, é
preciso sempre estar atualiza-
do. Apostólico, por exemplo,
participa de vários eventos
com outras categorias, procura
ler e pesquisar bastante, além
de ficar de olho no que aconte-
ce no resto do mundo. “Tem
de saber trabalhar em equipe,
ser flexível, entender o ponto
de vista do lado contrário e os
interesses por trás das reivindi-
cações, alémdosproblemas so-
ciais e políticos”, completa
Nascimento, do Metrô.

E não importa o cansaço ou
o estresse. Os três negociado-
res têm paixão pelo que fa-
zem: “Há aborrecimentos e
frustrações, mas é extrema-
mente gratificante quando as
partes saem satisfeitas. Nego-
ciar é estratégico para as em-
presas e uma parte importante
dagestão depessoas”, dizNas-
cimento, que já recebeu pro-
postas para ganhar mais, mas
não deixa o emprego atual de
forma alguma. O trabalho, pa-
ra Oliveira, da Petrobrás, can-
sa um pouco, mas é ágil e pra-
zeroso. “Gosto muito e, depois
que começaram as negocia-
ções sindicais, as empresas
evoluíram bastante”.●

32
Anos é o tempo que a em-
presa está no País

160
Categorias de produtos são
auditadas pela empresa

24
É o número de bases opera-
cionais no Brasil

976
Sócios formam sua equipe
no País
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José Geraldo de Barros Cos-
celli é o novo diretor de vendas
de celulares da Siemens. Ele
está desde 2001 na empresa,
onde atuava como diretor de
desenvolvimento de negócios.
Coscelli começou a carreira no
BankBoston, na área de câm-
bio e mesas de operação. Tra-
balhou também na Bloomberg
do Brasil.

O diretor de operações da
empresa de pesquisa de mer-
cado ACNielsen, o brasileiro
Henrique Valério da Silva Jr.,
acaba de ser nomeado vice-
presidente da empresa para a
América Latina. Já o respon-
sável pela equipe de atendi-
mento ao mercado brasileiro
é Arturo García, no cargo des-
de o ano 2000.

Experiênciade mais de20
anosajudaabuscarsoluções
ParaMagnusApostólico,daFenaban,propostadosbancos
esteanoparaosbancárioseraamelhordosúltimosdezanos

A profissionalização nas rela-
ções de trabalho cresce em
mão dupla, tanto do lado dos
empresários quanto dos sindi-
calistas. Assim, as negocia-
ções salariais são marcadas
por um alto conhecimento das
cláusulas contratuais por am-
bas as partes. Os sindicalistas,
porém, detêm um forte instru-
mento de manobra, que muitas
vezes é usado para pressionar
acordos: a greve.

“Temos toda uma estratégia
e, se sabemos que as negocia-
ções vão emperrar sobre um
determinado ponto, discursa-
mos para os trabalhadores so-
bre o assunto e acertamos que,
casonão seja atendida reivindi-
cação, poderemos fazer uma
paralisação”, conta Paulo Pe-
reira da Silva, o Paulinho, da
Força Sindical, que já esteve à
frente de muitas negociações
salariais, a última em 2003.

Na preparação dos sindica-
listas, Paulinho conta que en-
tram cursos dentro e fora dos
sindicatos, além de uma prepa-
ração interna para negociado-
res. Além disso, o profissional
tem de ter profundo conheci-
mento da convenção coletiva
daquela categoria. “Lemos as
cláusulas, discutimos antes
quais vamos querer melhorar e
preparamos o dirigente com
uma simulação de discussão,

na qual um patrão, interpreta-
do por operários, é bem duro e
inflexível.”

O negociador ideal, afirma,
é aquele que sabe o que as pes-
soas querem e também até que
ponto o setor patronal pode
chegar. É importante ainda sa-
ber como informar aos empre-
gados uma reivindicação. “Se
você chuta uma proposta alta
demais, depois não tem volta.
Aí, tem de esperar e tentar re-
verter uma provável greve.”
Além disso, lembra, ele deve
conhecer muito bem o que a
base deseja. “Se uma proposta
do líder não passa pela assem-
bléia, ele sai desmoralizado”,
dizPaulinho, lembrando que is-
so já aconteceu com ele, no iní-
cio de sua carreira como sindi-
calista.

De acordo com Paulinho, a
relação entre sindicalistas e ne-
gociadores é, de forma geral,
muito boa. “É preferível ter
uma relação de respeito para
que os dois lados sejam trans-
parentes”, diz. E lembra: “Ho-
je, as relações estão bem mais
fáceis. Existe setor de Recur-
sos Humanos, enquanto antes
tratávamos direto com o dono
da empresa.” ● M.F.

DIVULGAÇÃO

A Petroquisa (Petrobras Quí-
mica), tem novo diretor de
participações: Patrick Horba-
ch Fairon,funcionário de car-
reira da estatal. Ele ocupará a
função até então exercida por
Ivo Pereira Soares Filho, que
passará a atuar no cargo de
diretor corporativo.

DIVULGAÇÃO

Há exatamente uma semana, os
bancários do setor privado, repre-
sentados pela Executiva Nacional
dos Bancários, assinaram acordo
com a Federação Nacional dos
Bancos (Fenaban) que deu fim a
uma campanha salarial de cinco
meses, marcada pela mais longa
greve nacional da categoria, com
30 dias. Como mediador das con-
versas entre bancos e sindicalistas
estava Magnus Apostólico, dire-
tor de Relações Trabalhistas da
Federação.

A proposta dos bancos este
ano, de acordo com Apostólico,
era a melhor dos últimos dez
anos. Nas negociações trabalhis-
tas, porém, nemsempre apenas sa-
lários estão em jogo. Neste ano,
Apostólico diz que diversos fato-
res influenciaram a deflagração
da greve, sendo o primeiro a reti-
rada de líderes dos sindicatos, que
ocuparam muitos cargos no go-
verno Lula, o que deixou lideran-

ças novas e ainda não consolida-
das. Outro ponto foi a entrada do
Banco do Brasil e da Caixa Eco-
nômica Federal nas negociações.
Além disso, havia as eleições e os
indicadores apontavam retomada
da economia e do emprego, o que
estimulava exigências.

Mesmo com esses fatores, as
discussões transcorreramaté agos-
to e foi apresentada uma proposta
construída na mesa de negocia-
ções. Mas ela não foi aprovada
nas assembléias dos sindicatos.
“Ficamos muito surpresos. Mas
as assembléias estavam domina-
das por pessoas do setor público,
cuja expectativa era diferente da
dos bancos privados.” E a greve
começou. “Um erro”, segundo
Apostólico, pois os limites dos
bancos haviam sido atingidos.

OUSADIA
Apostólico tem mais de 20 anos
de experiência em negociações.

Ele começou na década de 80, na
Alcoa. Mal entrou na empresa e
já teve seu primeiro desafio: inter-
mediar o dissídio anual dos marí-
timos, categoria com fama de difí-
cil nas negociações. Já em 1983,
teve de negociar a redução de sa-
lários. “Fizemos uma negociação
pela redução de jornada. Conse-

guimos o acordo, mas após três
meses conseguimos nos recupe-
rar e aumentar os salários.” Já em
1985, ele enfrentou uma greve de
supervisores, insatisfeitos com a
forma pela qual eram considera-
dos na empresa. “Resolvida a gre-
ve, fizemos um programa de de-

senvolvimento de lideranças e
nossos gestores aprenderam a
lidar melhor com a primeira li-
nha de chefia.”

Em 1995, ele migrou para
a Fenaban, onde iria nego-
ciar para o Brasil inteiro,
com mais de 200 sindicatos.
Sua primeira grande ação
foi implementar a participa-
ção nos lucros, o que valori-
zou a atuação sindical, que
sentou pela primeira vez
com os bancos para discutir
lucros e resultados.

Em 1996, Apostólico teve
outra atitude ousada. A infla-
ção estava alta, mas as previ-
sões eram de queda nos meses
seguintes. “Fizemos uma pro-
posta abaixo da inflação e foi
extremamente difícil, pois
existia a cultura de reposição
salarial.” Mas as negociações
tiveram sucesso e a pauta foi
fechada em outubro, três me-
ses depois.

O próximo desafio foi em
2000, quando foi retirado o
adicional por tempo de servi-
ço. Para aprovar a medida,
foi feito um plebiscito nacio-
nal com os bancários, já que
os sindicatos, por questões
políticas, não podiam abrir
mão da conquista. “Foi uma
experiência interessante, em
que aprendemos a respeitar
os limites do movimento sin-
dical.” ● M.F.

GIRO
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“É preciso saber o
que as pessoas
querem e até onde
vai o poder patronal”

CARREIRAS

APOSTÓLICO – “Acordo tem de ser bom para todos”

CIETE SILVERIO/AE

NASCIMENTO – “Greve no Metrô é problema”

J.F.DIORIO/AE

OLIVEIRA – “Na Petrobrás há muitos itens a serem negociados”

PAULINHO – Simulações

Patrõese
empregados
sepreparam
para discutir

Líderes dos sindicatos
foram substituídos
por novas lideranças,
não consolidadas

Divulgação
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