
Executivos de RH dessas empresas foram
escolhidos junto com os da Sabesp e da ABB, entre
834 candidatos, pelas práticas mais respeitadas

SÃO PAULO

Os executivos de recursos huma-
nos da Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp), Braskem, Dow
Brasil, ABB e Avon estão entre os
50 gestores mais admirados no
Brasil, segundo pesquisa realiza-
dacom l ,5 milprofissionais de 2,8
mil empresas, que avaliaram 834
cases. O anúncio oficial dos cin-
qüenta eleitos será feito na próxi-
ma quinta-feira. Foram classifi-
cados os gestores que contri-
buem significativamente para
disseminação das melhores prá-
ticas de relacionamento, planos
de carreiras e políticas inovado-
ras, voltadas para os funcionários
de suas respectivas companhias.
É o que mostra o primeiro levan-
tamento feito pela consultoria
Gestão &RH.

Entre os profissionais que tive-
ram destaque estão Walter Sigol-
lo, superintendente de recursos
humanos e de qualidade da Sa-
besp; Felipe Vasquez Westin, di-
retor de recursos humanos da
Braskem; a vice-presidente de re-
cursos humanos da Avon, Sara
Isabel Behmer; Osvaldo Esteves,
diretor de desenvolvimento hu-
ipano e organizacional da ABB; e
Vicente Carlos Teixeira, diretor de

recursos humanos da Dow Brasil
paraAméricaLatina.

Segundo Walter Sigollo, a polí-
tica de gestão por competência
estabelecida pela Sabesp dá certo
devido ao planejamento estraté-
gico e os constantes investimen-
tos na Universidade Corporativa
da empresa. "Nossa política de
aperfeiçoamento dos recursos
humanos está em constante ino-
vação. Hoje, temos em nosso
quadro 17 mil colaboradores
atuando em 368 municípios de
São Paulo. Mais de 300 deles, no
momento, estão passando por
cursos técnicos para dar mais
qualidade a nossos serviços", diz.

Para colocar em prática a sua
política de gestão de pessoas, a
Sabesp investe, em média, R$ 5
milhões em bolsas de estudos to-
dos os anos. Toda a verba é con-
vertida em cursos técnicos,
pós-graduação e Master Business
Administration (MBA). O MBA
tem um subsídio de até 50%. Já os
cursos técnicos recebem investi-
mento integral.

Outro profissional de recursos
humanos eleito pela pesquisa é
Felipe Vasquez Westin, da Bras-
kem. Coincidentemente, a com-
panhia queatuano segmento pe-
troquímico, no momento em que

vê o seu executivo ser escolhido
entre tantos outros, anunciaaim-
plantação de um novo plano de
carreiras para aqueles funcioná-
rios que têm se destacado entre os
demais na companhia. Trata-se
do "Programa de Desenvolvi-
mento de Empresários". "Os me-
lhores profissionais de diversas
áreas da empresa serão prepara-
dos para assumir posições de li-
deranças no futuro. Vemos neles
um grande potencial para uma
carreira promissora. Por isso, va-
mos investir nesses talentos", ex-
plica.

Participará do projeto cerca de
50 colaboradores da companhia,
das áreas de finanças, insumos
básicos, manufatura, entre ou-

trás. Os aspirantes aos cargos de
lideranças têm idade entre 30 e 40
anos. Westin conta que este ano a
empresa oferecerá também um
programa de trainee. E para in-
tensificar aformação profissional
dos colaboradores, a Braskem
criará um projeto de Universida-
de Corporativa, onde seráconcei-
tuado todo o conhecimento acu-
mulado na companhia.

Mulheres na direção
Ainda um pouco tímida, a pre-
sença de mulheres nas áreas de
recursos humanos cresce cada
vez mais. Nesse estudo, cerca de
18 executivas estão entre as mais
admiradas do Brasil. Destaca-se
entre elas Sara Isabel Behmer, vi-
ce-presidente de recursos huma-
nos daAvon.

AexecutivadaAvonestimaque
hoje, na área, 80% dos cargos de
direção são ocupados por ho-
mens. 'As mulheres precisam
ocupar mais espaços nos cargos
de diretoria. Para isso, precisam

estudar, se atualizar e se preparar
paranovos desafios" aconselha.

Segundo Behmer, escolher a
Avon como uma referência em
recursos humanos, significa que
as políticas interna e externa vol-
tadas para a medicinapreventiva,
educação e combate ao câncer de
mamademonstrameficácia.

A executiva é responsável por
um contingente aproximado de l
milhão de revendedores.

O diretor de RH da Dow Brasil,
Vicente Carlos Teixeira, diz que a
pesquisa valoriza os profissionais
de recursos humanos. "Essa é
uma área que exige muito para
quem nela trabalha, porque seu
objetivo é o balanceamento entre
as expectativas dos funcionários
e as necessidades do emprega-
dor", analisa. À frente da Dow há
seis anos, Teixeira já trabalha na
áreaderecursoshumanoshá33.

De acordo com Teixeira, apolí-
tica de RH da empresa é diferen-
ciada e é reconhecida pelos fun-
cionários, pois tem uma filosofia
de trabalho baseada no respeito
pelo indivíduo e na transparência
como base das suas relações. "Te-
mos uma política de recursos hu-
manosbem desenhada", diz
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ABB dá subsidio
de até 70% para
pós-graduação

O diretor de desenvolvimento
humano e organizacional da

ABB, Osvaldo Esteves, aponta-

do como um dos melhores no

setor, conta que estar nessa

posição gera também mais res-

ponsabilidade profissional. O

resultado é conseqüência do

investimento que a ABB faz na

educação dos colaboradores.

Este ano, a empresa terá um

aporte de R$ 5 milhões para

treinamento. Fazem parte do
L

"Programa de Desenvolvimen- i
to de Pessoas" (PDP) os talen-

tos que possuem potencial pá- .

rã se tornarem gestores. Já os

cursos de pós-graduação têm

reembolso de 70%. "A área de
recursos humanos não pode

estar apenas preocupada com

a seleção de funcionários. Ela

também deve estar voltada a

responsabilidade social, quali-

dade de vida, desenvolvimento

e treinamento de seus colabo-

radores. A empresa, hoje, tem

que se direcionar para criar o

equilíbrio dentro da sua gestão

para poder obter resultados",

avalia.

O executivo de recursos hu-

manos está a frente da direção

da gestão de pessoas da com-

panhia há oito anos. Na ABB,

Esteves está desde 1997.

Braskem, Dow e Avon têm gestão admirada
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