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Maisparticipaçãoe
salárionaempresa
Nasua segunda edição do li-
vroAdministração deCargos e
Salários, LuizPaschoal, consul-
tor da áreade recursos huma-
nos,mostra exemplos deem-
presas que, nos últimosanos,
têmprocuradodespertar em
seus empregadosmaior com-
prometimentocomodesempe-
nhoda organização.Muitas
adotaramplanosde remunera-
çãovariável. O livro (304pági-
nas, R$45) é daQualitymark
Editora (www.qualitymark.
com.br).

LIVRO

Contrataçõespara
osuporteecomercial
Aoperadora de celularesClaro
fezmudanças no seu alto esca-
lão. Julio Porras passa a co-
mandar a diretoria deOpera-
çõesComerciais e JoãoCox
Neto assumeadiretoria de
Suporte aoNegócio, numaes-
tratégia de consolidaçãoda
sua estrutura organizacional e
visandoao crescimento de
mercado.Com isso, aClaro
temagora três executivos re-
portando-sediretamente ao
presidente: Julio Porras, João
CoxNeto eEnrique Luna, que
está nadiretoria financeira.
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Maradonaédestaque
no‘CannesPredictions’

Empresasdepetróleodisputam
profissionaisespecializados

Comercial do Guaraná Antarctica é o mais cotado
entre brasileiros para conquistar prêmio no festival

Grupo que comprou a Knight Ridder
já negociou 11 dos 12 títulos à venda

Com a alta do preço do óleo, companhias retomam projetos em escala internacional

Marina Faleiros

Como preço de petróleo em al-
ta, acima dosUS$ 50por barril
desdeo anopassado, as empre-
sasdesengavetaramvelhospro-
jetos e começaram a disputar,
em todo omundo, profissionais
qualificados.NoBrasil, não são
apenas as empresas que ex-
traemoproduto que estão con-
tratando: toda a rede de forne-
cedores busca profissionais.
“Projetoscarosestãoagoraviá-
veiseosetorbuscagenteprepa-
rada, com especialização e ní-
veldeinglêsrealmentealto,por-
que o setor é muito globaliza-
do”, diz LeonardodeSouza, ge-
rente da Divisão de Óleo e Gás
da consultoriaMichael Page.
Acostumadoabuscarprofis-

sionais para o setor, Souza ga-
rante que a demanda é maior
que a oferta. “Algumas carrei-
ras muito específicas, como a
degeólogo,sãodedifícilcontra-
tação,poistodosquetêmpoten-
cial já estão bem empregados.”
Paraquemseprepara,omer-

cado tem compensado. Gusta-
vo Pedreira, por exemplo, tem
30 anos e está de malas pronta
para aNoruega, onde devemo-
rar durante os próximos três
anoseocuparocargodegeren-
tedeSuprimentosnamatrizda
Aker, um dos maiores estalei-
ros domundo, que constrói na-
vios“offshore”,usadosnotrans-
porte de mercadoria para as
plataformasdepetróleodistan-
tes da costa. “É um setor com
boa empregabilidade e com di-
versas empresas internacio-
nais se instalando no País, que

oferecemoportunidadesparao
desenvolvimento de talentos.”
Ele foi um deles. Formado

em Engenharia Mecânica, en-
trouna empresa logo depois de
formado, em2000. “Osetorna-
val aceita profissionais vindos
deoutras áreasdaEngenharia,
reconhece quem se esforça e
traz uma grande compensação
profissional e financeira”, diz
ele,quefezdiversostreinamen-
tos para atuar nas compras es-
pecializadas da empresa.

Flavio Kosminski, sócio da
consultoria Korn Ferry, expli-
caquea tendênciade funcioná-
rios globais no setor é cada vez
maior.
“O ramo do petróleo entrou

numa dinâmica acelerada e as
empresas globais estão atuan-
do em todas as regiões. Quem
vai para o setor tem de estar
prontoparaviajarmuitoe ficar
preparado, pelo menos no co-
meçodacarreira,para ficarem
lugares pouco confortáveis”.

Rodrigo Chafic, coordena-
dor de Vendas de uma divisão
da multinacional americana
Weatherford, sabe bemoque é
isso.Comapenas26anos, jávia-
jou para lugares inóspitos, co-
mooAlasca,atemperaturasde
50 graus negativos, e platafor-
masnoMéxico.“Nãoexistepas-
seio, pois ficamos em lugares
distantes da civilização”, co-
menta.
SegundoChafic, o setor ofe-

rece oportunidades, mas exige

muita dedicação profissio-
nal, pessoal e intelectual.
“As quantias envolvidas no
setorsãomuitograndese, se
existe qualquer problema,
não é o tipo de trabalho que
se deixa para amanhã.”

CAPACITAÇÃO
Coma demanda por funcio-
nários capazes de traba-
lhar dentro das linhas espe-
cíficas da cadeia do petró-
leo, a necessidade de se for-
mar rapidamente um con-
tingente de mão-de-obra
atingiu também o setor pú-
blico brasileiro.
Por isso mesmo, a Petro-

brás lançou na semana pas-
sada os editais de um gigan-
tescoprojetodequalificação
paraosetor, inseridonoPro-
gramadeMobilizaçãoda In-
dústria Nacional do Petró-
leoeGásNatural (Prominp).
A meta é treinar 70 mil

profissionaisdosníveisbási-
co, médio e superior até
2007.
Estão inclusasnoprogra-

ma 150 categorias profissio-
nais consideradas críticas
por terem disponibilidade
de mão-de-obra bem infe-
rior à demanda do setor.
Deverão ser criados 750

cursosdiferentese5.400tur-
mas, envolvendo 50 entida-
des de ensino.
Para quem já está no se-

tor, as chances serão maio-
res: metade das vagas será
ocupadaporprofissionais in-
dicados pelas empresas de
petróleo e gás.●

PUBLICIDADE

Carlos Franco

O jornalOEstadodeS.Paulo,
em parceria com a agência de
publicidadeLeo,Burnetteapu-
blicação Propaganda&Marke-
ting, realizounanoitede terça-
feira, noMuseu da Casa Brasi-
leira, em São Paulo, a festa
anual do Cannes Predictions.
Essa festa, amenos de uma se-
mana do início do Festival In-
ternacional de Publicidade de
Cannes, representado no País

pelo Estado, é marcada pela
exibição dos 50 melhores co-
merciais mundiais concorren-
tes,selecionadospelaLeo,Bur-
nett, numa tradição iniciada
por Donald Gunn (o número 1
da criação da agência nos
EUA).Anovidadedesteano foi
a inclusão de dez filmes brasi-
leiros, que seguempara a com-
petição emCannes.
Numavotaçãosimbólica, ju-

rados selecionados entre do-
nos e sócios de agências, anun-

ciantes e analistas domercado
publicitário escolheram os
três melhores comerciais es-
trangeiros e os três melhores
brasileiros.
Maradona, comercial criado

pelaagênciaDudaPropaganda
para o Guaraná Antarctica, foi
considerado o melhor entre os
que vão representar o Brasil
em Cannes. O comercial mos-
traoatletaargentinosonhando
estar jogandopelaSeleçãobra-
sileira. Ele acorda assustado,

comoquemsaideumpesade-
lo, chegando à conclusão de
que está bebendo demais o
refrigerante brasileiro.
RicardoBraga,sócioeso-

brinho de Duda Mendonça,
comemorou o resultado e
disse estar esperançoso de
que,peloseucaráteruniver-
sal, o filme faça sucesso na
competição. Esse filme deu
novo gás à agência de Duda
Mendonça, envolvido no es-
cândalo das relações entre
o governo federal e agên-
cias de publicidade. Jura-
dos, como o vice-presidente
do Banco Itaú, AntônioMa-
thias, ressaltaram que, em-
bora outros filmes tenham
mais produção, “os brasilei-
ros ganham em ousadia e
criatividade”.
Emsegundoe terceiro lu-

gares no Cannes Predic-
tions se destacaram dois co-
merciais criados pela agên-
cia Almap/BBDO. Com
maiornúmerodevotos, apa-
receGritos, para o chocolate
Twix, e Passarinho, para a
empresa aérea Gol.
Entre os estrangeiros, o

vencedor foi o comercialAn-
gel’sDayOff,daDDBLondon
para o Volkswagen Polo, se-
guidodeMonsters,daModer-
nistaBostonparaHummere
Stick, da BBDO/Nova York,
para a Fedex. Mais de 500
convidados acompanharam
as projeções em um telão.●

McClatchyvende
maiscincojornais

EMMUITOSLUGARES–GustavoPedreira, daAker, vaipassarospróximos trêsanosnaNoruega

MERCADODE TRABALHO

SÓEMPESADELO–OsupercraqueargentinonaSeleçãobrasileira

CLARO

MÍDIA

Joe Milicia
AP
AKRON, OHIO

O grupo de mídia americano
McClatchy Co. anunciou on-
tem ter fechado acordo para a
venda de mais 5 dos 11 títulos
que havia colocado à venda
após a compra da Knight Rid-
der. O negócio foi fechado por
cercadeUS$450milhões.Com
isso,aempresajáconseguiune-
gociar 11 de 12 títulos dos quais
pretendia se desfazer. A venda
dedoisoutrostítuloshaviasido
anunciada recentemente.
Segundo a McClatchy, com
essasvendasaempresaconse-
guiu arrecadar cerca deUS$ 2
bilhões. Oplano da companhia
é usar esses recursos para pa-
gar parte dos débitos adquiri-
dos para a compra da Knight
Ridder.
Um dos jornais cuja venda
foi anunciada ontem, o The
Akron Beacon Journal, era um
dosmaioresdaredeKnightRi-

dder. Ele foi comprado pela
Sound Publishing Holdings
Inc., uma subsidiária da Black
Press Ltd., uma companhia
com sede em Victoria, British
Columbia.
A McClatchy informou ain-
da que quatro títulos foram
comprados pelo MediaNews
Group. Há alguns dias, a em-
presa jáhaviaanunciadoaven-
dadoThePhiladelphia Inquirer
e do Philadelphia Daily News.
AMcClatchycomprouaKni-
ghtRidder emmarço, porUS$
4,5 bilhões em dinheiro, além
deterassumidodébitosdecer-
cadeUS$2bilhões.Masanun-
ciouque ficaria comapenas 20
dos 32 títulosda empresa, ven-
dendo os outros 12.
A Knight Ridder foi forçada
a se colocar à venda no último
trimestre do ano passado, de-
pois que três de seus princi-
pais acionistas começaram a
pressionar a empresa. Segun-
do eles, o valor das ações esta-
va muito baixo. ●

FABIO MOTTA/AE

CANNES 2006
DIVULGAÇÃO

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-16:20060608:

B16 NEGÓCIOS QUINTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2006
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 jun. 2006. Economia, p. B16.




