
O executivo Daniel Parke
assumiu a diretoria geral da
Thomson Financial para a
América Latina. Vindo da
Bloomberg, onde gerenciou
a implantação da infra-estru-
tura da empresa nos países
latino-americanos durante
nove anos, Parke tem agora
a missão de ampliar os negó-
cios da Thomson na região.
Antes, passou pelo departa-
mento de análise de vendas
da Catalina Marketing e pela
área de pesquisa da Nielsen.
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Tomas Catafay é o novo dire-
tor operacional da Elevado-
res Otis no Brasil. O executi-
vo, que está na empresa des-
de 2000, passa a ocupar o
cargo que era de Gaston Fu-
rest, que deixa a unidade
brasileira para assumir um
novo cargo em Bloomington,
nos Estados Unidos. Catafay
será responsável pela fábri-
ca e as áreas de engenharia,
centro de serviços, compras
e instalações. O executivo
tem MBA pela Universidade
de Phoenix.

Mudanças em diversos
postos executivos

Alterações na
Diretoria Comercial

DiretoriadeOperações
ganha novo executivo

A fabricante de cosméticos
Revlon fez mudanças no qua-
dro de diretores. Vanessa Gar-
dano (foto), após oito anos de
casa, assumiu a gerência de
Marketing e Anderson Moraes
foi promovido a gerente de pro-
dutos sênior da categoria de
cosméticos. A empresa ainda
contratou Davi Damazio e Ga-
briela Montanari, que assu-
mem, respectivamente, a ge-
rência de Beauty Care e a coor-
denação de trade marketing.

A partir de janeiro, o executivo
Alexandre Dias (foto) assume
a Diretoria Comercial da SKY
em substituição a Renato Ca-
vion, que se desliga da empre-
sa e migra para o setor auto-
mobilístico. Dias ingressou na
SKY em 2003, por meio da
recém criada área de Inteligên-
cia de Negócios. Em janeiro
deste ano, ele já havia assumi-
do a gerência de Marketing.
Antes de ingressar na SKY,
trabalhou na divisão de satélite
da News Corporation, em ban-
cos de investimento no Brasil
e EUA e na consultoria McKin-
sey & Company.

AméricaLatinapassaaser
comandada por Parke
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PERFIL: Fundada em outubro
de 1928 por Max H. H. Man-
gels Jr. e Heinrich Kreutzberg,
dois imigrantes alemães, com
o objetivo de fabricar baldes
galvanizados – um produto
até então importado, a Man-
gels foi mudando com o pas-
sar dos anos até se tornar
uma das grandes do segmen-
to de autopeças.
Dos baldes, a empresa pas-
sou, em 1932, para ferragens
para linhas de distribuição e
transmissão de energia elétri-
ca. Em 1938, foi a primeira em-
presa do País a produzir boti-
jões para a distribuição de gás
liquefeito de petróleo ( GLP ).
No início dos anos 50, com a
segunda geração da família,
representada por Max E. Man-
gels e Peter Mangels, a empre-
sa entrou em nova etapa e, a
partir de 1958, passou a produ-
zir rodas e autopeças. E en-
controu nesse mercado a sua
vocação.
Com vendas de R$ 450 mi-
lhões até setembro, a Mangels
investiu US$ 70 milhões em
inovações entre 1994 e 1998.
O que a permitiu manter-se no
mercado ao contrário de em-
presas de capital nacional,
como Metal Leve e Cofap, que
foram parar nas mãos de es-
trangeiros na onda da globali-
zação.
Para Mathias Mangels, a em-
presa chegou aos 75 anos por-
que soube planejar seu futuro.
É esse conhecimento – de pre-
parar empresas para transfor-
mar sonhos em realidade,
sem perder o leme – o que ele
vende hoje.
Nas horas vagas, surfa no
mar, onde diz que o conheci-
mento das marés e o planeja-
mento das manobras também
é fundamental. Coisa de con-
sultor, é claro.

q
QUINTA-FEIRA
CARREIRAS

Diversificação
foi a estratégia
para deslanchar

Renault sobcomandobrasileiro
CarlosGhosn,nascidoemPortoVelhoeatualmentenadireçãodaNissan,assumemontadorafrancesaemmaio
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Carlos Franco

Três gerações depois de o imi-
grante alemão Max Mangels cru-
zar o Atlântico e se instalar no
Brasil, em 1924, Mathias Man-
gels, de 50 anos, neto do funda-
dor de uma das maiores empresas
nacionais de autopeças, faz o ca-
minho de volta. A partir de janei-
ro, em sociedade com os gurus
americanos da gestão de estraté-
gia David Norton e Robert Ka-
plan, ele inaugura o escritório da
Balanced Scorecard Collaborati-
ve (BSCol) em Munique.

A missão dessa empresa será a
de atuar na gestão de estratégia
da gigante alemã Siemens. Esse
primeiro trabalho será o cartão de
visita para a consultoria, que tem
como sócios em partes iguais
Mangels e a dupla americana da
Harvard Business School. No al-
vo de Mangels, além de empre-
sas alemãs, estão as sediadas na
Suíça e Áustria, num primeiro
momento, e, depois, República
Tcheca, Eslováquia e Hungria.
Mais tarde, a Rússia. A importân-
cia de Mangels no negócio é tan-
ta que as contas dos dois gurus
americanos que estavam sendo
atendidas por um escritório em
Londres serão transferidas para
Munique.

Sem esconder satisfação, Man-
gels diz que esse é um “caso úni-
co de consultoria brasileira conso-
lidando presença no exterior”. E
avisa: “O Brasil continuará na mi-
nha rota, pois todos os meses, de-
dicarei uma semana aqui, para
atender nossos clientes.” Os clien-
tes, incluindo a própria Siemens,
sãoatendidos pelaSymnetics, em-
presa fundada em 1989, que Man-

gels hoje comanda. “A intenção
desde o início foi a de atuar na
gestão de estratégias, e foi por is-
so que chegamos a Kaplan e Nor-
ton, que desenvolveramferramen-
tas para mensurar resultados e pla-
nejar melhor as estratégias”. Ho-
je, a Symnetics paga royalties pe-
lo uso dessas ferramentas.

Mas o que fizeram Mangels e
a Symnetics, tendo como pano de
fundo os conhecimentos de Ka-
plan e Norton, para faturar US$
10 milhões na América Latina no
ano passado? “É simples. Muitas
empresas e muitos governos tra-
çam metas estratégicas pensando
no futuro. O difícil para a maioria
é tornar essas metas realidade e

mensurar corretamente os seus
custos e resultados. É isso o que
fazemos. Entramos com conheci-
mento, planejamento financeiro e
ummapa dasperspectivas de mer-
cado”.

Fica simples quando Mangels
fala de clientes como a Petrobrás:
“Os investimentos da Petrobrás
são elevados e é preciso mensu-
rar o retorno deles e a estratégia
para que tudo corra como o plane-
jado. Também procuramos mate-
rializar para clientes os planos de
expansão transnacional”. Além
da Petrobrás, ele trabalha com o
Grupo Ultra, Siemens, Oxiteno,
Ultragaz, Suzano e Companhia
Siderúrgica de Tubarão (CST).

Comoépreciso aos100 con-
sultores da empresa na Améri-
ca Latina conhecer profunda-
mente setores da economia pa-
ra os quais vão atuar em ges-
tão da estratégia, a Symnetics,
diz Mangels, tem concentrado
suas ações em áreas comoside-
rurgia, papel e celulose, petró-
leo e petroquímica e serviços
financeiros. Na área de servi-
ços, o foco é a área de teleco-
municações. “A minha expe-
riência na área de metalurgia e
siderurgia deu impulso ao ne-
gócio. Não posso esconder
que o conhecimento nessa
área vem de berço”. Hoje, a
empresa está na Argentina,
México e Colômbia, com cada
escritório atendendo países
próximos a uma dessas re-
giões.

Foi a entrada no México, pa-
ra atender o governo de Vicen-
te Fox, que abriu as portas des-
sa região para Mangels. “Ho-
je, há uma forte tendência de
mercado que é oferecer servi-
ços de gestão de estratégia a
governos”, diz, ressaltando
que no México a empresa tem
executado projetos de gestão
de estratégia similares ao que
começou a desenvolver para o
governador do Rio Grande do
Sul, Germano Rigotto, que é o
de estruturar benefícios so-
ciais. “São estruturas mais deli-
cadas,masqueexigem oplane-
jamento. Afinal, trata-se de di-
nheiro público, que tem de ser
empregado de forma a atingir
os objetivos, e as contas têm
de ser claras para que o contri-
buinte saiba para onde vai o
seu dinheiro e com que fim”. ●

Reali Júnior
Correspondente
PARIS

Um brasileiro, o engenheiro
Carlos Bichara Ghosn, de 50
anos, será, a partir de 1.º de
maio de 2005, o novo diretor-
presidente do grupo automoti-
vo francês Renault.

Ghosn, que nasceu em Por-
to Velho (Rondônia) e foi alu-
no da Escola Politécnica de
Paris, havia ocupado o cargo
de diretor-geral do Grupo Mi-
chelin no Brasil e, posterior-
mente, nos Estados Unidos,
nas décadas de 80 e 90, antes

de ser contratado pela Re-
nault. Neste grupo, foi diretor
das operações junto ao Merco-
sul até assumir, em 1999, a di-
reção da Nissan japonesa,
uma empresa que se encontra-
va à beira da falência, e na
qual a Renault tem expressi-
va participação.

Ghosn foi o responsável pe-
la espetacular recuperação da
empresa japonesa, cujos resul-
tados hoje em dia são satisfa-
tórios, sendo conhecido na
França como um “matador”,
um dirigente industrial que
aprecia planos de reestrutura-
ção e de redução de custos,
doa a quem doer.

Inicialmente recebido com
desconfiança pelo empresaria-
do japonês, seu êxito foi tal
no Japão que conseguiu garan-
tir sua ascensão no Grupo Re-
nault, credenciando-se para
substituir o atual presidente,
Louis Schweitzer, que prepa-

ra sua chegada à direção já na
próxima primavera européia.

Seu objetivo principal é
consolidar a união Renault-

Nissan, passando a produzir 4
milhões de veículos anual-
mente até 2010, melhorar a
rentabilidade do grupo e pros-

seguir seu desenvolvimento
internacional em direção a al-
guns países emergentes, co-
mo Índia e China. A estraté-

gia em relação ao Merco-
sul, onde o grupo enfrenta
certas dificuldades, ainda é
nebulosa.

SURPRESA
Se a subs t i tu ição de
Schweitzer por Ghosn já
havia sido acertada há al-
gum tempo, a aceleração
do processo surpreendeu
as pessoas próximas à in-
dústria automobilística
francesa. Isso porque o
atual presidente, em co-
mum acordo com o futuro,
reorganiza a fundo o esta-
do-maior da Renault, mu-
dando seu organograma e
suas estruturas.

Pelo menos 4 dos 7 mem-
bros do Comitê Executivo
da empresa serão substituí-
dos. Segundo Schweitzer,
essa é uma decisão de co-
mum acordo, adotada ain-
da antes do período de agi-
tação que precede essas
mudanças. Dessa forma, o
atual presidente da Renault
estabelece claramente as
responsabilidades pelas
mudanças, divididas entre
os dois executivos.

Entre os executivos que
partem figura, por exem-
plo, o diretor de Comunica-
ção do grupo, Patrick Fau-
re, que cuida também da di-
visão de esportes, como a
Fórmula 1. Seu substituto
será o próprio Carlos
Ghosn, que, além da presi-
dência, vai acumular a dire-
toria de Comunicações.

A direção das operações
industriais da América La-
tina, Mercosul, Brasil e Ar-
gentina será colocada sob
a responsabilidade de
Georges Douin, mas por
pouco tempo, pois ele de-
ve se aposentar no mês de
julho.●

Neto de fundador da Mangels
abrirá escritório em Munique
Mathias faz o caminho de volta do avô e acompanhará a gestão da alemã Siemens

Executivo conseguiu
recuperar a japonesa
Nissan, que estava à
beira da falência

DIVULGAÇÃO

VISITAS – Mathias virá mensalmente ao Brasil para atender clientes

MATADOR – Carlos Ghosn é conhecido na França por reduzir custos, doa a quem doer
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