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ObrasileiroAntonioCarlos
Zemassumiua diretoria geral
daFMCQuímicapara aAméri-
caLatina. Atualmente, Zemé
presidente da FMCQuímica no
Brasil e América doSul e vai
dirigir as unidades da empresa
naAméricaCentral, Caribe e
México. Este, por sinal, repre-
senta omercadomais atrativo
paraoexecutivo, que já coman-
douaunidademexicanade
1996a2000. Zemé também
presidente doSindicatoNacio-
nal da Indústria deDefensivos
Agrícolas (Sindag) e vice-presi-
dentedaAssociaçãoNacional
deDefesaVegetal (Andef).

Um americanomostrado,
com freqüência, como a pró-
pria personificação da histó-
ria de sucesso. O empresário
Donald Trump reúne agora,
emCom a Palavra, os Vence-
dores! (240 págs., R$ 52,00),
da Editora Campus/Elsevier,
uma bagagem de conselhos
dados por alguns dos ho-
mens emulheres de negócios
mais bem-sucedidos domun-
do. Segundo Trump, são con-
selhos que fazem a diferença
nomundo dos negócios. Co-
mo este: para vencer e se tor-
nar especialista em sua área
de atuação, é preciso aprendi-
zado constante.

Giro

Empresastradicionaisainda
apostamnapratadacasa

CARREIRAS

Átila Francucci deixa a JWT e
SílvioMatos deve anunciar empresa

Carlos Franco

O mercado publicitário ini-
ciaoanocommuitasmudan-
ças e a expectativa de anún-
cios de novas agências. En-
treelas, adeSilvioMatosem
parceria com o poderoso
GrupoWPP, que controla as
empresas que estão à frente
dadançadascadeirasnasúl-
timas semanas. Ontem, foi a
vez de a JWT, a Thompson,
anunciar oficialmente a saí-
da do seu vice-presidente de
Criação, Átila Francucci.
Emnotaoficial,aJWTdiz

que Francucci deixará a
agêncianopróximodia13pa-
ra“dedicar-seaumnovopro-
jeto”eque,“emfunçãodotra-
balho criativo desenvolvido
àfrentedaJWTBrasil,oGru-
po WPP estuda potencial
parceriacomFrancuccines-
te empreendimento.”
Foi a senha para que sites

especializados, como o Pro-
paganda&Marketing,arris-
cassem o nome de substitu-
tos,entreosquaisovice-pre-
sidente de Criação da DM9
DDB,RicardoAmaral(Ches-
ter). A agência nega.
De qualquer forma, ficou

mais perto o desfecho da si-
tuação do publicitário Sílvio
Matos, que era sócio da hol-
dingNewcomm, que contro-

laaY&R,outronegóciodoGru-
poWPP.MatosdeixouaY&Re
deve anunciar uma nova agên-
ciaaindaestemês.Asespecula-
çõesdãocontadequeMatospo-
derá assumir a Grey, outra
agênciadoGrupoWPP,ao lado
daJWT,daY&RedaOgilvy.Já
o destino de Francucci é outra
incógnita.
ComomovimentodeMatos,

sãoesperadasnovasmudanças
no mercado publicitário. Na
Y&R, o publicitário Roberto
Justus assumiu o comando en-
quanto Tomás Lorente, até en-
tão sócio da agência Loducca,
passouacomandaracriaçãoda
agênciaquetemacontadasCa-
sas Bahia. ●

Em época de alta rotatividade, algumas companhias traçam estratégia para reter funcionários
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Marina Faleiros

Quando Delso Viana tinha 18
anos, conseguiu um emprego
deauxiliardeexpediçãonaCon-
firp, empresa de contabilidade
paulista. “Naprática eu era um
office-boy que andava de moto
pela cidade entregando e bus-
cando documentos”, lembra.
Masele foi alémdoquesua fun-
ção pedia. Ao visitar clientes,
sempre ouvia sugestões, recla-
mações e elogios, e fazia ques-
tão deque todas as queixas fos-
sem recebidas por algum cole-
gana empresa. “Euanotava tu-
do com cuidado, levava para o
responsável da área e muitos
problemas eram resolvidos.”
A atitude positiva dele não
passoudespercebida.Vianare-
cebeu incentivos para conti-
nuar no emprego e logo foi
transferido para o então re-
cém-criado setor de atendi-
mento ao cliente, já que mos-
trou ter jeito para lidar com o
público. Hoje, 13 anos depois,
ele é diretor-comercial da em-
presaeacreditaquesuacarrei-
ranãofoi frutodoacaso:“Aem-
presasempremostrouaosfun-
cionáriosqueeles seriamreco-
nhecidos e quehaveria oportu-
nidadespara todos crescerem.
Meu objetivo agora é ser sócio
da companhia”, diz.
A história de Viana não é ex-
ceçãoporali.AConfirp tem160
funcionários e por todo os can-
tosdoprédio-sedeépossívelen-
contrarpessoascomsete, deze
até quinze anos de empresa. O
presidente e fundador da com-
panhia,ReinaldoDomingos,sa-
be o nome de todos de cor, e é
responsávelporestemodelode
gestão. “Sempre preferi for-
marofuncionário,poiscriamos
aqui uma metodologia diferen-
tepara acontabilidadeeomer-
cado não tem tantas pessoas

qualificadas,easquevêmdefo-
ra chegam com vícios”, diz.
Por isso mesmo, o principal
meio de se entrar na empresa é
com cargos de menor escalão
oucomoestagiário, jáqueprati-
camente todas as vagas de ge-
rência para cima ficam com a
chamada prata da casa.
Na Suzano Petroquímica,
JoãoBrillo,gerentedeRH,tam-
bémtemorgulhodeformarfun-
cionários desde o começo de
carreira e mantê-los na casa.
“Aproveitamos 100% dos nos-
sos trainees até agora”, diz. Pa-
ra ele, proporcionar a chance
decrescer éumdosmaiores fa-
toresderetençãoeajudaamoti-
var os funcionários. “As pes-
soas continuam na empresa

nãopelo fatode tersegurançae
um emprego estável, mas por
causadosdesafiosepossibilida-
de de atuar em várias áreas.”
No chão de fábrica, vale a
mesmapráticadevalorizaçãoe

há10anosaSuzanodesenvolve
um programa chamado Multi
Skills, que dá diversos treina-
mentosparaostécnicosdepro-
dução em áreas diferentes da
que se formaram. “Observa-

mos que, antes, 80% das para-
das da fábrica aconteciam por
problemas de baixa complexi-
dade,esehabilitássemosoope-
rador em uma segunda área,
eles próprios poderiam cuidar
da questão”, diz Brillo.
Junto com isso, tambémmu-
douoplanodecarreiraearemu-
neração. Antes, a carreira do
trabalhador tinha apenas três
estágioseelesópoderiaserpro-
movido quando alguém se apo-
sentasse ou deixasse a empre-
sa. “Hoje temos seis níveis de
carreira, comaumento de salá-
rio,eapessoaatingeooutropa-
tamar quando se habilita, sem
queoutratenhadesair".Segun-
do Brillo, isso ampliou para 20
anos a perspectiva de promo-

ção para este profissional.
JoséFioresisabebemaim-
portânciadapolíticadevalo-
rização do funcionário pela
empresa. Trabalha há 24
anos e meio na mesma em-
presa,aSandvik,multinacio-
nalsuecafabricantedeferra-
mentas industriais. Quando
entrou na companhia, nem
graduação tinha. “Mas a
Sandviksemprefoimuitode-
safiadora e permitiu que eu
crescesse e pudesse desen-
volvermeutrabalhocombas-
tante liberdade.Não foi uma
relação que se estressou
como passar do tempo.”
Ele conta que, desde o iní-
cio, foi estimulado a experi-
mentar. Prova disso é o fato
de ter se formado emAdmi-
nistração de Empresas,mas
ser chamado para atuar co-
mo supervisor na fábrica.
“Dificilmente alguém que
não fosse engenheiro pode-
ria ocupar este cargo, mas
medediqueiesempre fizcoi-
sas novas”, diz.
Outro fator que o mante-
ve foi o fatodepoderpartici-
par de diversas pesquisas e
novos projetos da compa-
nhia.“Conheço10paísesgra-
ças a essas pesquisas, viajo
muito e só em 2005 fui seis
vezes ao exterior”, diz. “A
matriz ainda estabelece que
70% das vagas abertas têm
deser aproveitadasporpes-
soal interno.”
E se, com mais tempo de
casa,mais caro ficao funcio-
nário, a Sandvik também
tentademaneiradiscretare-
novar o quadro. A missão,
porém, anda um pouco difí-
cil: “Já fizemos plano de de-
missão voluntária para os
150 funcionários da fábrica,
mas apenas quatro saíram”,
diz Fioresi. ●
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Suzano aumentou
o número de níveis
hierárquicos para
facilitar ascensão
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jan. 2006. Economia, p.B12.




