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Carlos Zilli assumiu o cargo de
diretor-executivo do Grupo
Imaginarium, rede de lojas es-
pecializada em design, com 67
unidades nas principais cida-
des brasileiras. O executivo
traz para a Imaginarium a ex-
periênciade vinteanos de atua-
ção na área comercial da He-
ring, onde desenvolveu a área
de franquias da marca. Focado
em resultados, Zilli pretende
trazer as melhores práticas de
gestão para a empresa, que
completa quinze anos de vida
este ano. O fundador da mar-
ca, Luiz Sebastião Rosa, conti-
nuará como presidente da Ima-
ginarium e terá a sua atuação
mais focada na criação.

Economistaajudoua
consolidarmarca

Marcos Schoenberger assume
o comando da Embratec, em-
presa de gestão de cartões-
convênio. No cargo de diretor-
presidente, o executivo terá
como metaalcançar um fatura-
mento de R$ 1 bilhão em
2007. Economista, Schoenber-
ger atua no mercado de car-
tões há 20 anos, e está na Em-
bratec desde 1999, quando
recebeu a missão de estrutu-
rar a área comercial da empre-
sa e ajudou a consolidar a mar-
ca Good Card no País. A Em-
bratec tem clientes do porte
de AmBev, Gerdau, Coca Cola,
Nestlé, Fedex, Eletropaulo,
3M, Brasil Telecom, Rede Glo-
bo, Sabesp e Casas Bahia.

Engenheiracomanda
áreademarketing
A engenheira química Simone
Kier, 34, assume a gerência de
marketing da empresa de cos-
méticos Mary Kay do Brasil.
Com pós-graduação em mar-
keting, Simone Kier tem dez
anos de experiência na área de
consumo e trabalhou em multi-
nacionaiscomo ColgatePalmo-
live e Reckitt Benckiser, onde
gerenciou marcas como Bom
Ar,Veet, Lysol e Vanish. Funda-
da em 1963, a Mary Kay é uma
das maiores empresas de cos-
méticos do mundo, com pre-
sença em 30 mercados e uma
força de vendas estimada em
1,3 milhão de consultoras. No
Brasil, a empresa faturou R$
22,4 milhões em 2005.

MARYKAY

Aadministraçãoe
osucessoempauta
O autor, Let Davidson, é um
nome de prestígio internacio-
nal, como consultor de empre-
sas, orientador de lideranças e
organizador de seminários.
Em A Sabedoria no Trabalho
(192 págs., R$ 27,00), editado
pela Cultrix (www.cultrix.com.
br), estão respostas para per-
guntas como estas: “Pode o
nosso trabalho ser um lugar de
transformação, crescimento
espiritual e auto-realização?”;
“Como podemos criar um tra-
balho significativo, satisfatório
e organizações conscientes e
saudáveis?”. O professor Let
Davidson, que tem entre seus
clientes a Universidade de Cor-
nell (EUA), está no ramo há
mais de trinta anos.

Giro

Diretorbuscanovas
práticasdegestão

Adidas leva leão de
Anunciante do Ano

PUBLICIDADE

Carlos Franco

A alemã Adidas, que anunciou
a compra da americana Ree-
bok por€ 3,1 bilhões em agosto
do ano passado, acaba de con-
quistar a cobiçada estatueta
de Anunciante do Ano da 53ª
edição do Festival Internacio-
nal de Publicidade de Cannes,
o mais importante da propa-
gandamundial. Oleão,estatue-
ta desenhada por Pierre Car-
din, será entregue ao presiden-
teda Adidas eresponsável pelo

Marketing Global da marca,
Erich Stamminger, na noite do
dia 24 de junho, que marcará o
encerramento do festival des-
te ano na cidade francesa da
Côte d’Azur.

Com a compra da Reebok, a
Adidaspassou apresentarven-
das anuais de€8,9 bilhões, dis-
putandoemigualdadedecondi-
ções o mercado de artigos es-
portivos com a líder Nike. Na
condição de patrocinadora da
Fifa, a Adidas também traçou
agressivas estratégias de mar-

keting para a Copa da Alema-
nha.E,alémdo inglêsDavidBe-
ckman e do brasileiro Kaká,
seus garotos-propaganda de
chuteiras, agregou ao time a
turma americana de basquete
e atletismo que usa Reebok.

Stamminger, de 48 anos, as-
sumiu o comando da Adidas,
respondendo pela marca e
suas estratégias, em janeiro
deste ano, com o então presi-
dente da Adidas, Herbert Hai-
ner, assumindo o comando glo-
bal da Adidas-Salomon, que in-

clui a operação da Reebok.
Stamminger, que iniciou

sua carreira na Adidas em
1983, comandou o marketing
da empresa na Alemanha e as
operações da Adidas na Ásia e
Estados Unidos. O executivo é
respeitado pelo trabalho que
desenvolveu para associar a
imagem da Adidas a esportes

profissionais, conquistando
com isso novos consumidores.

A organização do Cannes
Lions, como é chamado o festi-
val no meio publicitário, levou
emcontaasinovaçõesnacomu-
nicaçãoglobaldamarcaAdidas
esuainfluênciamundialnasten-
dências de estilo de vida com
produtos líderes na indústria.

Na última década, a empre-

sa recebeu 34 “leões” entre
todas as mídias, sendo 11 de-
les no ano passado. “Temos
grande satisfação em home-
nagearaAdidasemreconhe-
cimento ao sucesso da mar-
ca em Cannes nos últimos
anos. Os vários prêmios são
a constatação de um cliente
que realmente compreende
o processo criativo e a pai-
xãoemcriarumtrabalhoex-
celente”, afirmou Terry Sa-
vage, presidente executivo
do festival.

Erich Stamminger rea-
giu ao prêmio afirmando
que se sente honrado em re-
ceber o prêmio em nome da
empresa e assumiu o com-
promisso de, em parceria
com as agências de publici-
dade TBWA e 180 Amster-
dam, continuar “a buscar
formasde ultrapassar abar-
reira criativa – criando no-
vas e fortes campanhas nas
quais se relacionam com os
consumidorestantoemocio-
nal como pessoalmente.” ●

CARREIRAS

Executivos encaram desafio de
administrar empresas em crise

EMBRATEC

Festival de Cannes premia novo presidente da empresa

LIVRO

DESAFIO-Valim,daNet, assumiupresidênciadaempresacomcaixanegativo,mas reverteuasituação

Profissionais especializados em recuperar negócios dizem gostar do trabalho sob pressão

VENCEDOR– ErichStamminger, presidentedaAdidas
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Marina Faleiros

Quando o executivo Francisco
Valim recebeu o convite para
ser presidente da Net, em feve-
reiro de 2003, a empresa tinha
acabado de declarar default, ou
seja, não tinha dinheiro em cai-
xaparapagardívidas,eoprinci-
palcredordaempresahaviaen-
trado na Justiça, pedindo a fa-
lência da empresa. Já Arnaldo
Bisoni chegou ao comando da
Helios em dezembro de 2004,
ano em que a companhia fe-
chou com R$ 18,5 milhões de
Ebitda (lucro antes da dedução
de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização) negativo.

Apesar do cenário nada aco-
lhedor, a decisão de reestrutu-
rar companhias deficitárias foi
dos próprios executivos. Eles
estão em um seleto grupo de
profissionais que preferem tra-
balhar em ambientes de pres-
são, cobrança e desafio, tudo
em nome da recuperação de
uma empresa. “Nesta posição,
o executivo precisa estar dis-
posto a correr riscos e eu gosto
de desafios, é um tipo de negó-
cio que me mantém afiado, pois
preciso ter capacidade de dar
respostas rápidas”, diz Valim,
que também dá aulas sobre o
tema no Ibmec-SP.

O executivo já tinha duas ex-
periências com reestrutura-
ções, uma na Telemar e outra
na RBS. Com a experiência ad-
quirida, ele diz que nenhuma
empresa sofre simplesmente
de um problema financeiro.
Sempre há algo associado a is-
so, como problemas organiza-

cionais,poucasvendaseproces-
sos defasados. “Quando entrei
na Net, ela estava em situação
pré-falimentar,efoiprecisofor-
mar um time adequado, deter-
minar prioridades e lidar com
os anseios dos credores, forne-
cedores e acionistas.”

Bisoni também tem uma his-
tóriadesucessocomgruposen-
dividados. Ele foi o responsável
pela reestruturação da Union
Carbide, pertencente à Phillip
Morris;Alcon,dogrupoNestlé;
da rede de hotéis Othon; e das
operações brasileiras do grupo
holandês Vendex, que detinha

marcas como Drogasil, Bob’s e
Sears. “Eu acho que stress faz
parte da minha personalida-
de”, brinca.

Na Helios, o desafio foi ainda
maior, conta, pois precisou fe-
char uma fábrica, concentrar
asoperaçõesemManauseirpa-
ra um escritóriomenor,em São
Paulo. “Só em 2005, consegui-
mos economizar R$ 17 milhões
de despesas e fizemos um pro-
cesso de reorganização interna
eliderança,comasaídadafamí-
lia e profissionalização.”

SegundoRodrigoAraújo,só-
cio da Korn Ferry, especializa-

da em contratação de executi-
vos, atuar em empresas defici-
tárias é um desafio para pou-
cos. “A pressão é natural, por
causa do ambiente, e os riscos
são grandes, mas não deixa de
serumaexperiênciainteressan-
te e rica para o executivo, da
qualelepode tirar lições impor-
tantes de gestão”, acredita.

TÉCNICA
Para Valim, administrar uma
empresa em crise “não é arte,
mas sim uma ciência”. “Temos
de juntar todas as ferramentas
possíveis e uma equipe robus-

ta, implementar um plano
ousado e encarar a dura rea-
lidadedosfatos,reconhecen-
do que os problemas exis-
tem”, diz.

Nas aulas que dá no Ib-
mec, inclusive, Valim procu-
ra passar para os alunos jus-
tamente as medidas que po-
dem prever problemas e de
que forma eles podem ser
corrigidosdepois,casoacon-
teçam. “A comunicação é
fundamental durante a pri-
meira etapa da crise, e na
Net chegamos a fazer reu-
nião com 100 credores para
sermos transparentes e con-
sistentes nas nossas ações.”

Na Helios, uma das pri-
meiras medidas de Bisoni foi
formatarumtimeforte.Con-
tratou executivos de renome
para a diretoria e trouxe pa-
raoconselhoArnimLore,ex-
diretor do Banco Central, e
AntonioLuisTeixeiradeBar-
ros,quejáatuounaTAM.“Fi-
cocomadiretorianumames-
ma sala, como se fosse um
grande plenário em que to-
dos sabem o que está aconte-
cendonaempresa.” Paraele,
uma decisão em conjunto só
tem 10% de chance de dar er-
rado.“E,nestasituação,qual-
quer erro é fatal.”

Araújo ainda ressalta que
o profissional precisa ter
muito focoe energiapara en-
frentar situações comple-
xas, além de estar pronto pa-
ramudarestruturas.“Elepo-
de precisar renegociar dívi-
das,cortarcustosouatémes-
mo se desfazer de ativos.” ●

Inovações na
comunicação
global deram
prêmio à empresa
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