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JoséPapaNeto é onovodire-
tor-executivodaVex, empresa
pioneira na implantaçãode
redesWi-Fi em locais públicos
em todooBrasil. O executivo
terá amissãode reforçar o po-
sicionamento daempresa no
mercadode comunicações
wireless (sem fio), pormeioda
implementaçãodeestratégias
e inovações. Antes de assumir
onovo cargo, Neto foi diretor
deNovosProdutos eServiços
do IG, onde atuava junto às
indústrias de telecomunica-
ções enovasmídias. Sua traje-
tória inclui aindapassagens
peloSalomonSmithBarney,
deNovaYork, BancoPactual,
ABNAmroeBovespa.

O executivo chileno Jorge Jo-
sé Redón Pantoja passa a res-
ponder pela Diretoria de Ope-
rações e Tecnologia da Brasil-
prev Seguros e Previdência
S.A. ainda este mês. Antes,
essa posição era ocupada por
Juan Ignácio Eyzaguirre, que
assumiu o cargo de diretor-
gerente do Principal Chile,
filial do Principal Financial
Group, um dos acionistas da
Brasilprev. Redón chega ao
Brasil apósmais de dois anos
de atuação como gerente Cor-
porativo de Operações e Sis-
temas da Principal no Chile.
Ele iniciou sua carreira na
Cia. de Navegação Interoceâ-
nica, em 1982.

Um executivo encarregado
da gestão de pessoas precisa
ter uma visão abrangente,
completa, de tudo o que se
passa na empresa. Essa é a
opinião do professor Luis Cé-
sar G. de Araujo, autor de
Gestão de Pessoas – Estraté-
gias e Integração Organizacio-
nal (434 páginas, R$ 68,00),
um lançamento recente (do
segundo semestre deste ano)
da Editora Atlas. O livro apon-
ta a transformação da admi-
nistração de recursos huma-
nos em gestão de pessoas. A
atuação do gestor, segundo o
autor, tem que ser estratégi-
ca, por isso precisa passar
por todas as áreas da organi-
zação.

AQoS, prestadora de serviços
naárea de tecnologia da infor-
maçãoe telecomunicações,
acabadenomear JoséRober-
toToledo comonovodiretor-
executivo. Ele será responsá-
vel pela estruturaçãoda em-
presae temcomoobjetivo po-
tencializar novos negócios da
QoSnomercado. Antes, o exe-
cutivo trabalhou noCenamps
(Centro deExcelência emNa-
notecnologia,Microcircuitos e
SistemasFotônicos) comodi-
retor paraAmérica Latina.
Atuouaindapor três anos à
frenteda diretoria comercial
daPromone teve passagens
pelaMectronEngenharia e
DarumaTelecomunicações.
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Cursos de MBA do País começam a atrair executivos de outros lugares

Novosnegóciossão
metadeexecutivo

Investimentos em segurança e lei que reduz gastos garantiram resultado

Chilenoassumea
áreadetecnologia

Aimportânciado
gestordepessoas

OLHOVIVO-Santos,KristinPolito,SchoepseMcInnes(daesq.paradireita)emSãoPaulo,ondeaprenderammaissobreexecutivosglobais

Escolasensinamaestrangeiros
ojeitobrasileirodeadministrar

Diretoréexperiente
emtelecomunicações

Acidentedetrabalhodiminuinaindústria

BRASILPREV

LIVRO

APERFEIÇOAMENTO

Marina Faleiros

Na sala de aula, alunos apren-
dem sobre os juros altos brasi-
leiros, experiências de sucesso
comoNatura e Embraer e o jo-
go de cintura dos latino-ameri-
canos. “Quando voltar para os
Estados Unidos, vou olhar as
pessoasdeformadiferente.An-
tes, eu fazia negócios só do jeito
americano, mas agora quero
praticar tudo que aprender de
novo aqui”, diz o americano
Tom Santos, diretor de opera-
ções da American Supercon-
ductor, empresa de tecnologia
instalada emBoston.
Ele foi um dos 20 america-

nosqueparticipoudocursomi-
nistrado pela Business School
SãoPaulo (BSP)paraalunosdo
MBA internacional da Suffolk
University. A turma faz parte
deummovimentoaindapeque-
no, mas cada vez mais comum,
de vinda de alunos de fora para
aprender negócios no Brasil.
“Hoje, 80% dos MBAs de lá

falam sobre globalização e pro-
movem uma viagem de imer-
são.Adiferençaéqueanteseles
só iam para países desenvolvi-
dos, como Japão e Itália, mas
agora estão interessados tam-
bém nos emergentes”, explica
Wolfgang Schoeps, diretor dos
programas internacionais da
BSP. Só para janeiro, a escola
esperarecebermaisquatrotur-

mas vindas dos EUA.
Para Santos, que tem 40

anos e esteve no País pela pri-
meiravez,aexperiênciavaleua
pena: “Atualmente, vamos pa-
ra muitos países para fazer ne-
gócios e é importante entender
outras culturas. Minha empre-
sa não faz negócios aqui, mas
assim que eu voltar já terei um
caminho aberto para tentar.”
Morris McInnes, professor

daSuffolkegrandeespecialista
em finanças, diz que a vinda de
estudantes para o Brasil traz
um grande aprendizado cultu-
ral, essencial para os negócios.
“O primeiro passo para ser um
executivo global é entender as
diferenças, ter sensibilidade e
respeitaras formasdiversasde
se negociar emcada país”, diz.
Mesmo com este interesse,

as escolas brasileiras aindanão
estão preparadas para receber
alunos estrangeiros, analisa
Luís César deMouraMenezes,
diretor da Síntese Consultoria
e professor de MBA da USP,
Fundação Getúlio Vargas
(FGV)eIbmec.“Hojeapenasal-
gumas escolas têmmódulos in-
ternacionais, mas não existe
muitoapelo,porquepoucasdão
aulas em inglês.” Segundo Me-
nezes,grandepartedosestran-
geiros vêm apenas para cursos
rápidos, e os que fazemprogra-
mas deMBAcompletos são ge-
ralmenteexpatriadosqueapro-

veitama estadia para estudar.
Para reverter este quadro é

que escolas como a Brazilian
BusinessSchool (BBS)buscam
parceriasinternacionais.Noca-
so da BBS, a troca é com aUni-
versidade de Richmond, tam-
bémnosEUA. “Estemovimen-
to já deveria ter começado há
muito mais tempo, e em breve
deveremos ter mais parcerias,
poisoBrasilprecisadestatroca
de conhecimento”, diz John
Schulz, presidente da BBS.
Ele,queéamericano,dizque

aexperiênciadaquiémuitováli-

da para executivos de fora: “O
profissional que sobrevive a
uma inflação como a daqui se
vira bememqualquer país. Por
isso, temos tantos casosdeges-
tores que assumem operações
no País e logo depois assumem
apresidência da empresa.”
Schulz contaque alguns alu-

nosse impressionamtantocom
opotencialdoBrasilqueatéde-
sejam ficar. “Teve um que que-
ria trabalhar noRio deJaneiro,
masdepoisqueviuosalário,de-
sistiu”, conta ele, rindo.

Abraham Laredo Sicsú,
vice-coordenador da pós-
graduação da FGV-SP, con-
ta ainda que a intenção da
Fundação é ser cada vez
maisinternacional.“Asesco-
las que não buscarem esta
troca ficarão para trás em
pouco tempo, pois a globali-
zação exige executivos com
flexibilidade.”Neste contato
direto, diz, é que se detecta
detalhes importantes do
comportamento humano.
Por isso mesmo, a escola

investiu em um programa
complexo, o OneMBA, que
envolve alunos de cinco uni-
versidades diferentes: FGV,
The Chinese University of
Hong Kong (China), Kenan-
Flager Business School
(EUA), Egade (México) e
Erasmus University Rotter-
dam (Holanda).
A idéia doOneMBAéque

os executivos participantes
tenham condições de traba-
lhar em qualquer lugar do
mundo sem grandes dificul-
dades. Este ano, a turma te-
ve 80 alunos, que se dividi-
ram em grupos independen-
temente da nacionalidade.
“Eles fazemreuniõespela in-
ternet, com Skype e e-mail
ao longo de 21 meses. Além
disso, temos quatro encon-
tros presenciais, cada vez
emumcontinente.”●
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Há executivos que
querem ficar no
País, mas o salário
não compensa

MONALISA LINS/AE

Nas indústrias que dependem
de maquinário pesado e insu-
mos perigosos para produzir, é
praticamente impossível impe-
diracidentesna linhadeprodu-
ção. Oferecer equipamentos de
segurança e apostar na educa-
ção,porém,sãomedidasquepo-
demdiminuiroscustoscomaci-
dentes,quenoanopassadoche-
garamaR$32,8bilhões,deacor-
do comaPrevidência Social.

A fabricante de rolamentos
SKF, por exemplo, já conseguiu
reverter um passado complicado
nesta área, como lembra Antonio
Carlos Bouri, diretor de RH da
companhia: “Em 1996, o quadro
era preocupante porque tínha-
mos a média de um acidente por
dia, o que causava prejuízos, tan-
tonodesgasteemocionaldosem-
pregados, quanto nos ganhos.”

Segundo Bouri, a produtivi-
dade numa área em que ocorre
acidente chega a ser 20% me-
nor, pois além do funcionário a
menos, o impacto é grande nos
colegas.

Depois de um trabalho inten-
so, que envolveu investimentos
deR$ 1,5 milhão de2002 até este
ano, a empresa conseguiu ficar 4
anos sem acidentes em algumas
áreas. “Este ano tivemos apenas
cinco acidentes, todos leves. An-
tes,33%dopessoal seacidentava
eagoranãocheganema1%”,afir-
ma.

A fábrica brasileira da SKF
conquistou o certificado OH-
SAS 18001, que avalia condi-
ções de segurança e saúde nas
indústrias. “Das 63 fábricas do
grupo, somente2obtiverames-
tecertificado.Oretornoéenor-

me, pois temos um ambiente
mais seguro.”
A redução dos acidentes é

crucial para as empresas. “No
Brasil,cadaacidentecomtraba-
lhadorcustou,emmédia,R$8,4
mil para a empresa”, afirma
Sérgio Cruz, consultor sênior
daconsultoriaMarsh,quereali-
zou uma pesquisa com 123 in-
dústrias no ano passado.
Segundo ele, o porcentual

de trabalhadores de indús-
trias paulistas que sofreu aci-
dentes do trabalho em 2004
caiu 7,5% em relação ao índice
de 2003. Em 2004, houve 1,07
acidentepor 100 funcionários,
ante 1,14.
O consultor atribui a melho-

ra no desempenho das empre-
sasàperspectivadereduçãode
gastos previdenciários estabe-

lecidapelaLei10.666.Sancio-
nadapelopresidenteLulaem
8demaiode2003,estaleiesta-
belece que sejam reduzidas
em até 50% as contribuições
previdenciárias das empre-
sasemqueocorrerempoucos
acidentesemrelaçãoàmédia
dosetor.Domesmomodo,or-
dena que sejam acrescidas
ematé 100%ascontribuições
de empresas menos seguras
que a média em seu ramo de
atividades.
A lei já está regulamenta-

da,mas só deverá entrar em
vigor em maio de 2006. “E
muitas já começaram a se
prepararparanão sofrerpe-
nalidades e, com isso, estão
garantindo melhor qualida-
de de vida a seus funcioná-
rios”, avalia Cruz. ● M.F.

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-12:20051229:

B12 NEGÓCIOS QUINTA-FEIRA, 29DEDEZEMBRODE2005
OESTADODES.PAULO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 dez. 2005, Economia, p.B12.




