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Ao experimentar crescimento expressivo de faturamento e número de funcionários, a Bates Brasil 
investe em ações para aproximar profissionais. 
 
O gaúcho Leandro Castilho, de 38 anos, redator da agência de publicidade da Bates Brasil, adora 
ouvir histórias e trocar idéias com pessoas de perfis e personalidades diversas. O recurso, conta 
ele, fertiliza o seu trabalho de criação. É dessa matéria-prima que sai inspiração para slogans de 
famosos comerciais de cinema, rádio, TV e jornal. Mas a rotina do trabalho nem sempre o deixa 
livre para conversas despretensiosas.  
  
Por isso, quando a área de recursos humanos organiza programas e eventos, ele é um dos 
primeiros da lista. Foi assim há poucos meses, durante uma sessão de cinema para assistir Cidade 
de Deus. "É genial”, diz, empolgado, ao comentar o fascínio que é ouvir a visão da copeira, do 
motoboy, dos executivos e até do presidente da empresa sobre assuntos variados.  
  
Leandro não esquece de uma festa de fim de ano realizada em dois vagões de um trem Maria 
Fumaça do século 19, em Campinas, transformados por ele e seus colegas em uma boate. "Foi 
uma experiência antológica". Para o redator, esses encontros trazem efeitos positivos. "Isso 
facilita muito a vida no trabalho. Se temos uma afinidade fora do ambiente da agência, as 
pessoas, no dia-a-dia, perdem as armaduras. Daí torna-se mais fácil criticar, trocar idéias e até 
abrir a porta para quem está ao seu lado."  
  
No final da tarde da última sexta-feira, eles se reuniram na empresa para ver peças publicitárias 
estrangeiras e comer pipocas. Na Bates Brasil, todo um plano de ações tem sido desenhado, há 
um ano e três meses, pela diretora de Recursos Humanos, a psicóloga, Isabel Cristina Arias, pós-
graduada em Administração e Recursos Humanos, e recém chegada de um programa de extensão 
em Comunicação Corporativa e Negócios na Universidade de Harvard. Ela foi convidada pelo CEO 
da Newcomm Bates, Roberto Justus e pelo presidente da agência, Silvio Matos. Não por acaso. A 
agência pulou de um faturamento anual de R$ 40 milhões, em 1997, para R$ 502 milhões no ano 
passado. O número de funcionários quadruplicou e a Bates sentiu forte necessidade de integrar 
seus profissionais. 
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