
Ações buscam despertar envolvimento 
  
Integração é fundamental para extrair o máximo de cada profissional 
  
Para Silvio Matos, de 32 anos, presidente da Bates Brasil, integração e motivação são 
necessidades prementes. "Desde os anos 80, o mundo assistiu a uma busca desenfreada do lucro 
e do aumento do valor patrimonial. Isso acabou trazendo uma geração que trabalha em empresas 
lucrativas mas está insatisfeita consigo e com sua empresa", diz o executivo. "Não há como 
extrair cem por cento do potencial de um profissional se ele não está bem envolvido." Ele adverte 
que o ramo publicitário requer boa qualidade de vida. "Vivo de vender suco de cérebro", brinca, e 
arremata. "Não se pode tratar as pessoas como máquinas."  
  
O CEO da Newcomm Bates, Roberto Justus, endossa e se mostra orgulhoso.  
  
"Nosso negócio depende absolutamente de gente. O bem-estar, bom humor e preocupação 
acabam se refletindo no trabalho", enfatiza. "Fico espantado com agências de publicidade que 
nem área de recursos humanos têm."  
  
Hoje, a área de RH conta com um orçamento mais gordo. Isabel Cristina Arias, diretora de RH da 
Bates, já tem planos de promover um mapeamento de competência, desenhou um quadro bem 
claro sobre planos de carreira e estuda a criação de uma "universidade" - projeto que irá investir 
na formação educacional dos funcionários.  
  
"A maior lição que aprendi nos tempos de Harvard é que não se faz nada sozinho, mas ouvindo 
pessoas. Procuro fazer isso sempre."  
  
Carla Coelho, gerente de Comunicação Corporativa da AmBev, narra que, no processo de 
formação da companhia, que uniu antigas rivais, Brahma e Antartica, uma série de eventos se 
deu para aproximação dos dois times.  
  
Alguns tiveram de representar a marca de bebida que por anos tinham como adversária. Para a 
executiva, é preciso criar iniciativas de integração com o cuidado de não tornar o evento uma 
obrigação. "Sendo assim, o profissional não comunga. Ele deve ir ou deixar de ir, sem cobranças."  
  
O economista Anuar Tacach Filho, de 29 anos, gerente de atendimento da Bates, já confirmou 
presença no happy hour do mês, que será realizada na Escola de Samba Rosas de Ouro. Em um 
desses encontros, há dois meses, ele acabou descobrindo que um colega gerente, que trabalha 
em andar diferente, pratica esqui na água, seu esporte predileto. Ganhou um colega de esporte e 
um bom amigo com quem pode dividir e pedir auxílio em questões profissionais.  
  
O gerente de Mídia da Bates, Luis Fábio Freitas, há 11 meses na empresa, se mostra 
entusiasmado. "Uma postura transparente e com muita comunicação no alto escalão, com 
respeito, vai contaminando positivamente e servindo de exemplo para toda a companhia. Parece 
que todos assimilam."  
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