
Jean-Marc Etlin, ex-chefe da
área de Investment Banking
para América Latina do UBS
assumirá a função de vice-pre-
sidente executivo do Itaú BBA
e passará a integrar o Comitê
Executivo do banco, ficando
responsável pela coordena-
ção das operações de Invest-
ment Banking. Etlin iniciou
sua carreira no JP Morgan em
1985, com passagens pelos
Estados Unidos e França, pas-
sando a integrar os quadros
do UBS no Brasil em 1997.

O engenheiro José Renato
Ponte assumiu o cargo de Dire-
tor de Assuntos Corporativos
da BG Southern Cone, tendo
em vista a perspectiva de am-
pliação das atividades do gru-
po relacionadas à exploração
e produção no Cone Sul. Ele
cuidará das relações do grupo
com órgãos governamentais e
outras instituições, além de
fazer as avaliações de riscos
de investimentos e cuidar de
responsabilidade social e da
comunicação do grupo.

Peter Nagler, ex-chefe da
unidade de negócios Exclusi-
ve Synthesis & Catalysts da
Degussa na Alemanha, aca-
ba de assumir a presidência
da empresa no Brasil, bem
como a responsabilidade
pela América do Sul. Ele
substitui Weber Porto, que
esteve no comando por cin-
co anos e está de partida
para a Alemanha, onde assu-
mirá outra função na unida-
de de negócios Peroxygen
Chemicals.

q
SEXTA-FEIRA
AGRONEGÓCIOS

O executivo Marcio Donatelli,
que comandava a área de mar-
keting do Sabre Travel Ne-
twork no Brasil , Argentina, Pa-
raguai e Uruguai está de ma-
las prontas para o Texas, nos
EUA. Ele aceitou o convite da
matriz para cuidar globalmente
da área de Inteligência Compe-
titiva. Donatelli, que atuava há
7 anos no Sabre Brasil, traba-
lhou anteriormente na British
Airways e United Airlines, em
Frankfurt, na Alemanha.

Com 10 anos de casa, Luis
Carlos Rego Junior (foto)
passa a ser o diretor de En-
terprise da Cisco no Brasil.
O executivo terá de manter
o relacionamento estratégi-
co com os maiores clientes
corporativos da empresa no
País. Recentemente, ele era
o responsável pela Diretoria
de Tecnologia e Engenharia
de Vendas da Cisco para a
América do Sul, foi consul-
tor para a América Latina e
diretor de Engenharia para
o Brasil.
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DIVULGAÇÃO

Parceria da Fundação Dom Cabral com
empresas cria Centro de Conhecimento

CARREIRAS

A Fundação Dom Cabral, espe-
cializada na formação de executi-
vos, prepara mais uma empreita-
da para reforçar suas atividades:
o lançamento do novo Centro de
Desenvolvimento do Conheci-
mento em Gestão, no dia 16. “É
um projeto inovador, no sentido
de que vamos gerar um tipo de
conhecimento que busca unir teo-
ria à prática”, conta o diretor exe-
cutivo da Fundação Dom Cabral,

Élson Valim.
Para alcançar este objetivo, o

centro vai contar com diversas
parcerias empresariais, entre as
quais já estão empresas como
TAM, Andrade Gutierrez e Ban-
co Alfa. Até agora, foram arreca-
dados R$ 20 milhões para a cria-
ção do novo espaço e de seu con-
teúdo. A meta é que, em cinco
anos, as instalações da Fundação
e seu número de docentes do-

brem de tamanho.
Com estas empresas e os futu-

ros parceiros, Valim conta que se-
rão constituídos núcleos de com-
petências com temas específicos.
Um que já está formatado e pron-
to para ser colocado em prática é
de inovação, desenvolvido em
conjunto com a Serasa. “Vamos
realizar grupos de trabalho e dis-
cussão e pesquisas sobre o tema,
para obter novos conhecimentos

e desenvolver melhores práticas
na área”, explica Valim.

Outros grupos já definidos são
o de governança corporativa,
com apoio da CCR, e liderança,
com a Telemar. Outros temas a
entrarem na pauta de estudos são
finanças corporativas, gestão em-
presarial, negócios internacio-
nais e sustentabilidade e respon-
sabilidade social. “As teorias
mais modernas aliadas às melho-
res práticas vão permitir agregar
um conhecimento superior e con-
tribuir para a gestão das empre-
sas, o que é um grande diferen-
cial no mercado globalizado”,
ressalta Valim.

Num segundo momento, o di-

retor conta que todas as pesqui-
sas e trabalhos serão disponibi-
lizados por meio de publica-
ções, divulgando os conheci-
mentos adquiridos para todos
os interessados nos temas
abordados.● M.F.

DIVISÃO – Brillo (à dir.) e sua equipe agora cuidam de processos ligados ao crescimento do negócio

Na Polibrasil, funções
foram subdivididas
Setores da empresa passaram a cuidar de salários e seleção

Atividades da área de RH
perdem o ranço burocrático
Gestãodepessoasganha forçadentrodasempresas como instrumentoparao sucessodeprojetos

Colocar os processos de RH de
ponta-cabeça. Foi esta a idéia
que João Brillo, gerente de RH
da Polibrasil, fabricante de pro-
pileno, colocou em prática junto
com sua equipe para tornar a
área mais estratégica e alinhada
com os planos de crescimento
da empresa. Tudo começou
com um projeto de desenvolvi-
mento de lideranças na unidade
de Camaçari, na Bahia, que foi
se espalhando e dividindo as
funções de RH entre todos os de-
partamentos.

O quadro de RH era o que cui-
dava das políticas de remunera-
ção e seleção, mas hoje cada se-
tor da empresa responde por es-
tes processos. Quem faz aplica-
ção de pesquisas de clima orga-
nizacional, por exemplo, é o lí-
der de cada setor, e se é detecta-
da alguma insatisfação, é ele
quem tem de trabalhar para mu-

dá-la. O setor de RH, é claro,
continua assessorando e ajudan-
do na obtenção de resultados,
mas economiza na definição de
que pontos serão mudados, os
quais já são trazidos pelas pró-
prias áreas.

Na repartição destas tarefas,
o RH passou a dedicar muito
menos tempo com burocracia e
partiu para o trabalho em proces-
sos que agreguem valor supe-
rior, como gestão de mudanças,
foco na estrutura, comunicação
e perfil sociocultural da empre-
sa. “Esta mudança ocorre à me-
dida que a empresa evolui e pas-
sa a ter outras necessidades”,
conta Brillo. Com isso, o execu-
tivo ressalta que uma maior
atenção vai para detalhes rela-
cionados com o comportamento
e ganham espaço atividades co-
mo o “coaching” – o acompa-
nhamento individual de cada

executivo.
O processo de mudanças

no RH agora segue as deter-
minações do planejamento es-
tratégico anual da empresa.
“O foco antes ficava apenas
em mercado, finanças e opera-
ções e não se via a gestão de
pessoas como o fundamento
de tudo isso”, diz. Com as mu-
danças, Brillo afirma que a
empresa mudou muito, pas-
sando a ter um ambiente de
confiança e justiça, com apro-
fundamento no autoconheci-
mento, melhora na comunica-
ção interpessoal e na solução
de conflitos. “As pessoas fica-
ram mais conscientes de seus
limites, passaram a procurar
superiores e liderados para
opinarem, admitem os pró-
prios erros e são otimistas
mesmo em momentos desfa-
voráveis”, acrescenta. ● M.F.

Marina Faleiros

Acesso a crédito, tecnologia e co-
nhecimento não é o mais difícil
no mundo corporativo atual. Ter
pessoas capacitadas para adminis-
trar estas ferramentas, porém, é
um desafio que todo setor de Re-
cursos Humanos (RH) tem à sua
frente diariamente. Por isso mes-
mo é que a associação do RH
com atividades burocráticas – de-
missões, benefícios e salários – es-
tá defasada e não mostra a nova
cara das funções desta área: a ges-
tão de capital humano e talentos.

“Na nossa empresa, a visão do
RHCorporativoéde se tornar par-
ceiro das áreas de negócios, com
o focona atração, desenvolvimen-
to e retenção de talentos”, conta
Felipe Westin, diretor de RH da
Bristol-Myers Squibb, do ramo
farmacêutico. Para o executivo,
não basta a área de RH estar pre-
sente na mesa diretiva, mas sim
que a política de gestão de pes-
soas esteja presente na mente de
todo o corpo diretivo. “Só assim
percebemosmudanças de conver-
sa e um maior direcionamento pa-
ra discussões em torno do RH”.

O RH estratégico é aquele que
conheceonegócioda empresa, sa-
be para onde ela se projeta e adap-
ta as pessoaspara atingir este obje-
tivo, segundo Luiz Ciocchi, ex-
presidenteda AssociaçãoBrasilei-
ra de Recursos Humanos e presi-
dente do Instituto para o Desen-
volvimento Socioambiental. A
área, diz, não deve ser subordina-
da a um diretor-administrativo,
mas sim ao presidente da empre-
sa, “senão, a inclusãodoRHnodi-
recionamento da organização fica
apenas do discurso”.

Desde que entrou na Bristol-
Myers Squibb, há três anos, Wes-
tin começou a delinear mudanças
no RH, aproximando-o de todas
as áreas da empresa, para que a
frente de ações do setor se aproxi-
masse das ambições e planos da
companhia. Há um ano e meio, a
área ainda foi subdividida emqua-
tro gerências, das quais apenas
uma cuida de processos adminis-
trativos.

Para ele, as mudanças também
devem acontecer dentro das pró-
prias áreas de RH, que precisam
pensar além de seus processos e
conhecer com mais profundidade
a empresa e sua estratégia, para di-
recionar as pessoas nestes objeti-
vos. “O futuro da empresa depen-
de dos talentos humanos, seja nas
pesquisas de novas moléculas ou

numprograma devendas bem-
feito. Por isso, o RHcomo ges-
tor de pessoas passa a ser deci-
sivo para a competitividade.”

O RH da Petrobrás é outro
que fica de olho em tudo o que
acontece nos mais diversos se-
tores de negócios e se alinha
com as metas de crescimento
da companhia. Atualmente, a
empresa está fazendo a reestru-
turação de todo o departamen-
to, criando gerentes de RH pa-
ra novas áreas e buscando uma
sinergia maior na empresa. A
Universidade Petrobrás, local
onde são feitos treinamentos
específicos dos funcionários,
também ganhou nova estrutu-
ra e acaba de ser certificada pe-
lo Project Management Institu-
te, organização americana re-
conhecida na área de gerencia-
mento de projetos. “Isso tudo
faz parte dos nossos planos pa-
raqueoRHcontinue sintoniza-
do com todas as áreas de negó-
cios”, conta Heitor Chagas de
Oliveira, diretor de RH.

Além disso, ele ressalta que
a área de RH numa empresa de
39 mil funcionários é necessa-
riamente estratégica. “Esta-
mos envolvidos também com
as negociações salariais, au-
mento de efetivo e expansão
da empresa. Temos sempre de
responder com programas de
formação, pois a Petrobrás só
trabalha com tecnologia no es-
tado-da-arte”, diz. Cerca de
1.200 funcionários atuam no
RH da empresa.

Ainda existem empresas em
que o coordenador de RH, lite-
ralmente, senta na mesa direti-
va, como é o caso da montado-
raVolkswagen, que temum vi-
ce-presidentede RH, o executi-
vo João Rached. “Não consigo
enxergar algo diferente disso,
porque ignorar a contribuição
do RH é correr um risco muito
alto, já que a qualificação das
pessoas é fundamental para os
resultados”, afirma. Segundo
Rached, não é porque a empre-
sa é automatizada que as pes-
soas têm menos importância.
“Asmáquinas ajudamnaquali-
dade,mas não funcionam sozi-
nhas e exigem muito mais a
qualificação das pessoas.”

Ele diz que o sucesso do se-
tor de RH depende muito dos
profissionais que atuamna ges-
tão de pessoas. “É preciso ava-
liar como seu trabalho se ajus-
ta aos planos da companhia.”●

CORREÇÃO

AGLIBERTO LIMA/AE

VISÃO – ParaWestin,parceriacomáreasdenegóciosé fundamental

A localização da Dígitro,
em reportagem publicada
no dia 7/3/2005, sob o título
“Dígitro aposta na exporta-
ção”, estava incorreta. A
empresa tem sede em Floria-
nópolis e não em Joinville.

EVELSON DE FREITAS/AE
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 mar. 2005. Economia, p. B19.




