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●Philips-APhilipscontratouobra-
sileiroPaulo Zottolo comoChief
OperationsOfficer paraAmérica
Latina, a partir de 15 demaio. E a
partir de 1º de abril de 2007, ele
sucederá o atual presidente e
Chief ExecutiveOfficer daPhilips
na região, o engenheiroMarcos
Magalhães, que irá se aposentar
após 36anos na companhia.O
planode sucessão incluirá umpe-
ríodode imersão deZottolo na se-
de da corporação emAmsterdã,
naHolanda, e nas unidades dene-
gócios que a empresa possui na
Europa,Ásia e EstadosUnidos.
Formadoemengenheira, ele co-
mandouas operações daBDFNi-
vea noBrasil e AméricadoNorte.
PassouporKmart , Natura eTyco.

● Siemens - Baldoíno Sens é o no-
vo diretor da fábrica da Siemens
emCuritiba e comandará a produ-
ção de equipamentos para infra-
estrutura de redes de telecomuni-
caçõesmóveis e fixas e de plata-
formas de comunicação paramer-
cado corporativo. Ele começou
comoestagiário e era diretor da
fábrica de celulares emManaus.

● CEEE -NaCompanhia Estadual
de Energia Elétrica (CEEE), Anto-
nioCarlosBrites Jaques renun-
ciou para concorrer a cargos eleti-
vos. O novo diretor-presidente é
EdisonZart, que acumula o cargo
de diretor financeiro e de Rela-
ções com Investidores da empre-
sa. O posto de Jaques no conselho
de administração está vago.

● InfinityOfficingNetwork -Oad-
ministrador de empresas Rodrigo

Bussab assumiu a diretoria comer-
cial da InfinityOfficingNetwork
(ex-HQBrasil), especializada em
serviços corporativos e “escritó-
rios inteligentes”. Bussab acumu-
la o cargo de diretor deMarketing
e terá sob sua responsabilidade o
desempenho comercial e a ocupa-
ção de 16 centros de negócios.

● QoS -Aprestadora de serviços e
treinamentos na área de tecnolo-
gia da informação e telecomunica-
ções nomeouRaul Pereira como
novo gerente comercial. Com
mais de 20anos de experiência no
setor, ele já atuou na Embratel,
AvibrasAeroespacial, Citibank,
Compugraf eDarumaTelecom.

● Marsh&McLennan -Mariane
Guerra assumiu a diretoria deRe-
cursosHumanos daMarsh&
McLennanCompanies, empresa
de gerenciamento de riscos e se-
guros. Formada emPedagogia
pela PUC-SP e pós-graduada em
Administração emRHpela FAAP-
SP, ela era superintendente deRH
dogrupoSantander Banespa.

● AIB -AAssociated Industries do
Brasil (AIB), integradora e distri-
buidorade sistemasde radiocomu-
nicação (convencional e trunking
analógico/digital) e comunicação
de dados, temnovo gerente de
contas governamentais: José Lou-
renço, que atuou na Plessey Tele-
com,KMP (KabelMetal Pirelli) e
Agora Soluções emTelecom.

CParamais informações acesse
www.ae.com.br. Colaborações
podemser enviadas para paulo.
fortuna@grupoestado.com.br

Artigo Alto escalão

O profissional multicompetente
Julio Sergio
Cardozo *

Da Ford para a Suzano

C
hegará um dia em
que a palavra “fun-
ção” deixará as pági-
nas dos dicionários
corporativos. Esta

afirmaçãopode,emprincípio,pa-
recer exagero, mas, cada vez
mais, os profissionais se depa-
ram com a necessidade de exer-
ceramplascompetênciasedeas-
similarconhecimentosquetrans-
cendem sua área de atuação.

Umavisãoabrangentedone-
gócio – que mescle, por exem-
plo, conhecimento sobre a ges-
tão, o marketing, os recursos
humanos, a responsabilidade
socialeacontabilidade–nãode-
ve ser privilégio somente dos
executivos do alto escalão.

É verdade que cabe aos pro-
fissionais do board a missão de
liderar as pessoas, mediar as
ações para preservar a ima-
gem, controlar as finanças e di-
tar os rumos dos mais variados
negócioseprocessosdacompa-
nhia perante a opinião pública.

Os demais colaboradores,
por sua vez, precisam estar
conscientes de que, como parte
integrante da organização, de-
vem se preparar não só do pon-
to de vista técnico, para desem-
penhar a contento suas tarefas,
mas também do genérico, para
terumdomínioaceitáveldasde-
mais áreas e negócios.

Eles exercem hoje um papel
determinante para a constru-
ção da percepção externa so-
bre as empresas em que traba-
lham,àmedidaquesãoentendi-
dos pelo público como espelho
da própria identidade corpora-
tiva – em caso de um equívoco
interno qualquer que repercu-
ta no meio externo, o entendi-
mento coletivo será sempre de

que a falha foi da empresa e não
do colaborador A, B ou C que a
representa.

CONHECIMENTO GENERALISTA
A elaboração, por exemplo, de
um planejamento estratégico
de marketing de uma compa-
nhia de higiene pessoal somen-
teserábemsucedidaseoprofis-
sional responsável reunir no-
çõesgeraisdeseumercadocon-
sumidor, dos planos da área de
vendas, da condição financeira
e da percepção da comunidade
sobre sua atuação.

O mesmo pode-se dizer de
um gerente de um banco ou de
umaseguradora,dequemsees-
peravisãomacroeconômica,co-
nhecimentossobregestãodore-
lacionamento com os clientes,
liderança e outras habilidades
em RH para motivar e extrair o
melhor de suas equipes.

Nestes casos, percebe-se
que os conhecimentos genera-
listas são fundamentais para
que tal competência específica
da área de marketing ou de ges-
tão, de fato, reproduza os resul-
tados esperados. Não quer di-
zerqueacompetência técnicae
as habilidades específicas dos
indivíduos deixarão de existir.

Pelo contrário, elas serão
sempre condição básica e um

pressuposto para o desenvolvi-
mento e a inovação dos negó-
cios. Não resta dúvida de que o
profissionalqueapresentadife-
renciaisecapacitaçõescomple-
mentares dentro do ambiente
corporativo levará vantagem
diantedeseus pares decadeira.

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
Esta valorização da formação
abrangente é resultado das
transformações globais de or-
demsocial,política,econômica,
tecnológica e cultural que têm
forçado as empresas a romper
comcertosparadigmaseprincí-
pios – como o da segmentação
rígida de funções e competên-
cias – que, até então, as impe-
diam de adotar uma postura
mais moderna e flexível diante
de seus públicos estratégicos.

A ampliação doacesso aoco-
nhecimento,emcaráterquanti-
tativo e qualitativo, por meio da
internet e de outros meios ele-
trônicos(comoblogscorporati-
vos, intranet e extranets, video-
conferência etc.) tem munido a
sociedade de informações que
lhe confere um espírito crítico
para com os atos empresariais.

MAIS COMPETITIVIDADE
Essa mesma panacéia tecnoló-
gicaobrigaasempresas–eseus

colaboradores – a literalmente
se reinventarem a cada dois ou
três anos, como forma de aten-
der às exigências de seus públi-
cos-alvo e de se preservar em
seus mercados.

Oaumentodacompetitivida-
de sem barreiras, pressuposto
básicodaglobalização, levoues-
sas organizações a uma busca
desenfreada por vantagens
competitivas frente à concor-
rência, como visão estratégica
de novas oportunidades de ne-
gócio, redução de custos fixos,
qualidadedeserviços,boasrela-
ções governamentais e reten-
ção de clientes.

A conquista destes diferen-
ciais tem sido privilégio de em-
presas que, como característi-
ca comum, comportam ou pelo
menosbuscamcomonortecon-
tar, além dos CEOs e dos CFOs
(principais executivos de uma
companhia) tradicionais, com
vários profissionais de poten-
cial multidisciplinar.

Por essa razão, a exigência
da multicompetência contem-
plará todos os níveis hierárqui-
cos das organizações e, sem dú-
vida, será um imperativo com o
qualos indivíduos precisarão li-
dar desde cedo, caso queiram,
no futuro, se enquadrar no per-
fil exigido pelos gestores de RH
e headhunters do mercado.

Aquela velha frase de que
“um pouco de cultura nunca faz
mal a ninguém” também nunca
fez tanto sentido quanto agora.
Naeradasociedadedoconheci-
mento, a diversidade de infor-
maçãoéum pressupostodefor-
mação de visão de negócio, que
exercita o indivíduo a enxergar
fenômenos de cima e não sim-
plesmente de lado. Os grandes
nomes do mundo empresarial
dehojetêmesteperfileestapos-
tura fará a diferença em favor
da sua carreira na organização.

* Julio Sergio Cardozo é presi-
dente da Ernst & Young América
do Sul

Paulo Fortuna

Oatual diretor-presidente da
Ford América do Sul e vice-presi-
dente da FordMotor Company,
AntonioMaciel Neto, está dema-
las prontas para a Suzano Papel
e Celulose. Ele será o sucessor
deMurilo Passos no cargo de di-
retor-presidente da empresa. A
Suzano informou que Passos par-
ticipa desde 2004 da preparação

de sua sucessão e poderá assu-
mir novas funções no grupo. A
chegada deMaciel à companhia
está prevista para 3 demaio. Já a
Ford nomeouDominic DiMarco
como diretor executivo para as
operações do grupo no Canadá e
América do Sul. Também foi defi-
nido o nome de Barry Engle para
a presidência da América do Sul
e do Brasil. O executivo vai se
reportar para DiMarco.
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