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Agrandebatalhaem
buscadosucesso

Promoçãona
áreaindustrial

LIVRO

SANDVIK

Oqueémesmosucesso e co-
moconquistá-lo?A resposta
doprofessor RobinSieger, es-
pecialista em treinamento de
executivos, está emAs7Li-
ções dasPessoas queVencem
naVida (280págs., R$29,90),
um lançamento recentedaEdi-
toraGestãoCompetitiva. Para
oautor o sucesso não éalgo
que se ganhadepresente,mas
“umaatitude damente, um
produto quenasce dodesem-
penho, e nãoda sorte”.

ASandvik CoromantdoBrasil
promoveu JoséFiorezi para o
cargodediretor industrial. Ele
acumulamais de25 anosde
experiência namultinacional
sueca, alémde ter passagens
por grandes empresas, comoo
GrupoVillares.Para ele, o gran-
deobjetivo no postonovo será
ode dobrar a produçãoaté
2010. “Pretendemos alcançar
esse volumepara nosmanter-
mos tão competitivos quanto
asunidadesdo Japão, Suécia
eEstadosUnidos.”

Empresamuda
diretoriacomercial
Com18 anosde experiência na
indústria farmacêutica, Anto-
nioRobertoAlvarengaacaba
deassumir aDiretoriaComer-
cial de EspecialidadesdaAb-
bott Laboratórios doBrasil,
numadivisãoque engloba 13
medicamentos. Antes de in-
gressar na empresa, foi diretor
deOncologia paraAmérica
Latina daNovartis e gerente
deUnidadedeNegóciosOnco-
logia eCardiologia daEli Lilly
doBrasil Ltda.
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EmpresasusamCopadoMundo
paramotivarfuncionários

INCENTIVO-OsupervisordevendasMinohara, daSiemens,batizouomascoteMino, personagemdoálbumde figurinhasdaempresa

Competição vira estímulo ao trabalho de equipes, principalmente as de vendas

Operadoras planejam trazer novos navios no verão; rede hoteleira reage

GESTÃO

Marina Faleiros

Na Siemens, a mania de trocar
figurinhas da Copa invadiu os
corredoreseéassuntoconstan-
tenas rodasdebate-papoentre
os colegas de trabalho. A dife-
rença é que ao invés de jogado-
res como Ronaldinho Gaúcho,
os craques presentes no álbum
são os 99 funcionários da equi-
pe de vendas da empresa. “Isso
cria um entrosamento da equi-
pe, pois nem todomundo se co-
nhece e agora eles passam a se
sentirrealmentepartedeumti-
me”, diz Andrea Piagentini, ge-
rentedeMarketingdaUnidade
deComunicação da Siemens.
AssimcomonaSiemens,uti-

lizar aCopadoMundo temsido
a estratégia de muitas empre-
sasquequeremanimare incen-
tivar equipes, principalmente
as de vendas, no qual o espírito
coletivodoesporteeagarrapa-
raatingirmetasfazmuitosenti-
do. Segundo Andrea, o tema é
ideal para se trabalhar com a
área comercial: “O esporte é
muito envolvente, e nossa cam-
panhaévoltadaparaqueseatin-
ja ameta geral da empresa.As-
sim como no futebol, não basta
umartilheiroseotimenãotiver
performance.”
ASiemensatécriouummas-

cotepara a suacampanha, e es-
colheu o supervisor de vendas
DuarteMinoharapara inspirar
o personagem. O Mino, nome
dadoaomascote, agoraestá es-
palhado em totens de 1,80 me-
tro de altura nas regionais e é o
personagem principal de uma
história em quadrinhos que vai
dentro do álbum. “Os funcioná-
riosrecebemumpacotedefigu-
rinhas a cada 15 dias. A idéia é
que todos completem o álbum
até o final da campanha.”
O futebol também entra nas

premiaçõese foramatécriadas
categorias para os tipos de fun-
cionários. A “Artilheiros”, por
exemplo, é exclusiva para os
vendedores, e quem vencer ga-
nhará carros no final do ano. Já
ados“MelhoresTécnicos”épa-
ra os supervisores de vendas e
daráviagens,ea“JogadorReve-
lação” premiará funcionários
das áreas de Administração,
Engenharia e Suporte.
NoMagazineLuiza,oincenti-

vo para que a equipe trabalhe
unida e que os vendedores ba-
tammetas chegouaté aAlema-
nha.“Estamoslevandoos15me-
lhores vendedores com acom-
panhantes para assistir aos jo-
gos da Copa ao vivo, entre os
dias 19 e 30 de junho”, conta
DouglasMatricardi,gerentede
Vendas da rede de varejo.
Para ele, a campanha envol-

vendoaCopaveionummomen-
to oportuno, pois as vendas da
área de imagem também estão
aquecidas. “E a viagem é algo

que vai além da remuneração,
ela incentiva e enriquece o pro-
fissional”, diz.
NaUnimed,AlmirGentil,di-

retor de Marketing, explica
que utilizar a Copa doMun-
do não vai incentivar ven-
das, mas vai ajudar a criar
umclima positivo dentro da
empresa.
“O esporte tem tudo a ver

comnossonegócio,queésaú-
de. Motivar a equipe por
meiodissoecomosentimen-
tonacionaldeagoratrazmui-
ta união à equipe”, acredita.
Para levar o clima da Co-

papara oambientede traba-
lho, os funcionários da em-
presa ganharam camisetas,
bandanas, corneta e até um
massageador para aliviar as
tensões depois do jogo.
“Além disso, vamos instalar
telõesnasunidadesparaque
todos funcionários assistam
aos jogos juntos”, afirma
Gentil.●

NOVIDADE-Empresasdecruzeirosestão trazendonovosnaviosparaoBrasil, comooCostaFortuna

DIVULGAÇÃO
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●●●Nesta edição da Copa doMun-
do, os jogos do Brasil na primeira
fase vão cair às 13h e às 16h, um
deles na terça e outro na quinta-
feira. Por issomesmo, as empre-
sas já estão pensando no que vão
fazer neste dias em relação aos
funcionários.

Para o advogado trabalhista
Marcus Vinicius Mingrone, do
escritório Leite, Tosto e Barros,
uma das alternativasmais ade-
quadas para o período da Copa
doMundo seria dispensar os tra-

balhadores para verem os jogos
doBrasil e depois descontar as
horas de folga na remuneração,
ou então, firmar um acordo para
compensar a jornada. Nos dias
em que o jogo for às 13h, ele diz
que não é recomendável, e nem
se justifica, a liberação dos traba-
lhadores do restante do dia. “É
possível que as partes concor-
dem emestabelecer o início da
hora de almoço no começo da
partida e o retorno após o seu
término”, dizMingrone. ●

Mariana Barbosa

O inverno ainda nem chegou,
masasoperadorasdecruzeiros
e as empresas de resorts já fa-
zemplanos e se preparampara
um confronto no próximo ve-
rão.Ontem,aAssociaçãoBrasi-
leira dos Representantes de
Empresas Marítimas (Abre-
mar)divulgouumapesquisaen-
comendadaàFipe,daUSP,que
mostra a rápida evolução das
viagens da navio noPaís.
No último verão, as quatro

operadoras de cruzeiros que
atuam no País faturaram mais
deR$ 350milhões, com vendas
debilhetesnoBrasilenaArgen-
tina.Oimpactoeconômicodire-
to e indireto do setor foi de R$
245milhões, considerandogas-
tos das empresas e de turistas.
Segundo a Abremar, esses

númerosdevemaumentar bas-
tantenopróximoverão.Asope-
radoras calculam que cerca de
330 mil turistas devem embar-
car em viagens de navio pela
costa brasileira, 40% amais do

que no ano passado.
As operadoras trarão navios
maiores e mais modernos, que
ficarão nas águas brasileiras

pormais tempo. Ao todo, serão
onze navios, dois a mais do que
no verão passado, correspon-
dendo a um aumento de oferta

de 40%. “O setor trabalha com
100% de ocupação, tudo o que
seoferta,vende”,afirmaopresi-
dente da Abremar, Eduardo

Nascimento, que também é do-
no da operadora Sun&Sea.
O grande responsável pela
popularizaçãodos cruzeiros foi
areduçãonotempodopasseio–
os chamados mini-cruzeiros,
de3a4dias–e,principalmente,
dos preços. É possível embar-
car em um cruzeiro por nada
menos que US$ 240 (R$ 528 ),
preço que em alguns casos po-
de ser parcelado ematé dez ve-
zes, com câmbio fixo.
Comoosnaviossãodebandei-
ra estrangeira, os preços são
emdólar.“Alémdocâmbiofavo-
rável, a competição entre as
operadorastemcontribuídopa-
ra baixar os preços em dólar”,
diz Rodolfo Zabo, diretor da
CVCCruzeiros.
Naacirradabuscapelo turis-
ta, as quatro operadoras que
atuam no mercado brasileiro –
Costa,MSC,CVCeSun&Sea–
estão adaptando a programa-
ção dos navios aos usos, costu-
mesepaladarlocais.Trajesdes-
contraídos, muita malhação,
shows de artistas consagrados
eaté feijoadacompagodeàbei-
ra da piscina: vale tudo para
atrair o turista.
AitalianaCosta,quetrarápa-
raoBrasilpelaprimeiravezseu
maior emais novo navio, o For-
tuna,compara3,4milpassagei-
ros, jávendeu49%desuaoferta
para o próximo verão. Com o
Fortuna,aempresaestáaumen-
tandosuaoferta em38%.Outra
operadoraitaliana,aMSC,tam-
bém aposta no mercado brasi-
leiro, comaumentodeofertade

35%.JáaSun&Seaaumentará
suaofertaapenascomaamplia-
ção temporada em 22 dias.

RESORTS
Osucesso dos cruzeiros tem in-
comodado as empresas de re-
sorts, que reclamam de perda
de mercado. O setor também
prepara estudos para apresen-
taraogovernoepedirprovidên-
cias contra os cruzeiros.
De acordo com a Resorts Bra-
sil,noúltimoverãoonúmerode
turistas brasileiros nos resorts
caiu 24%. A situação só não fi-
cou críticapois onúmerode es-
trangeiros aumentou 40%. Os
estrangeiros representaram
um terço de um total de 1,057
milhão de turistas.
“É uma concorrência desleal”,
reclama o presidente da asso-
ciaçãoderesorts,aResortsBra-
sil, Alexandre Zubaran, que se
queixadafaltaderegulamenta-
ção nas viagens de navios. “A
continuarnesseritmo,nopróxi-
mo verão poderá haver demis-
sões nos resorts.”
Adisputa comos cruzeiros não
impediu a espanhola Iberostar,
queoperaumnaviopequenona
Amazônia, a investir no setor
de resorts.A empresa acabade
inaugurar um resort de US$
370 milhões na Bahia. “Claro
que os cruzeiros tiram clientes
dosresorts.Massehouvesse20
milhões de turistas estrangei-
ros no Brasil, haveria mercado
para todos” , afirma o Orlando
Giglio,diretorcomercialdaIbe-
rostar noBrasil. ●
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio. 2006. Economia, p. B22.




