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The right people make great things happen!
From Swedish origins, Mercuri Urval is a business and HR consultancy partner dedicated to international companies.
With a global network of over 500 international business consultants operating from 25 sites in the Americas, Asia-Pacific
and Europe, we offer best practice and international consistency in Strategic Recruitment, Talent Management, Business
Transformation and Executive and Board Services. To develop our practice both in Brazil and in South America, to grow in a
sustainable way, our team needs 2 new:

Through a close relationship with your executive contacts, you manage our integrated solutions for different international
companies, business processes and needs. Understanding strategy, people and potential is going to be your core
competences. As we have built over 40 years experience in people assessment, with a dedicated integration program,
you’re going to deliver tailored solutions to match people with capabilities needed, and to make strategies work wherever
in all South America.

Do you want to be challenged by a new project in an international company? 
Have you got? 
- over 10 years experience in Consultancy (business, strategy, HR, financial) with large success ?
- strong capabilities to build up long term relationships, to understand business and people problematic?
- a high client- and result- focus and a team player spirit with strong personal drive? 
- great capacities to deliver useful decision tools for HR and line managers?
- a solid academic background (specializations, MBA’s done in USA or in Europe)?
- a strong English language skills and at least one other language (Spanish should be an large advantage)?
The position will have large international projection involving some travelling throughout the region.

Are you ready to be a proactive capability builder with us? 

Please send your application in English (CV in Word format no larger than 1MB, expected salary, availability and photograph) by email
only to cv@mercuri-urval.com.br with the reference 28.03.2010SP.All applications will be treaded as strictly confidential.

International Business Consultants
Based in Sao Paulo

www.mercuriurval.com

Australia Austria Belgium Brazil China Denmark Estonia Finland France Germany India Italy Latvia Lithuania
Luxembourg  Netherlands  Norway  Poland  Portugal  Singapore Spain Sweden Switzerland UK USA

Saiba mais
Para mais informações acesse o site www.

ae.com.br. Colaborações podem ser envia-

das para o e-mail de luana.pavani@grupoes-

tado.com.br

A primeira vez que prestei aten-
ção na canção Oriente, de Gil-
berto Gil, foi há muitos anos,
quando vi uma entrevista de

Elis Regina dizendo que a havia grava-
do, mas que tinha errado parte da letra.
Por algum motivo isso me chamou a
atenção. A música parece ter a intenção
de ser um alerta para os jovens sobre a
importância de ter atitude, de ter um
norte. Escrita em 1971, já tratava da im-
portância de onde fazer o curso de pós-
graduação. Vejam que Gilberto Gil não
diz “quando”, e sim “onde” será seu cur-
so de pós-graduação.

Passados quase 40 anos, ainda há jo-
vens que não entenderam a importân-
cia do investimento em educação. Falo
todos os dias com muitos deles, a maio-
ria ainda está em dúvida de quais cami-
nhos seguir e, por causa disso, demons-

tram-se paralisados. Muitos são resulta-
do da “pedagogia bancária”, à espera
que lhes digam para onde ir, vivendo o
dia a dia, sem coragem de arriscar.

Há nesta canção uma frase que pode
ampliar a discussão sobre os caminhos
na gestão da carreira, que ajuda a refle-
tir sobre o mundo do trabalho e a compe-
tição no mercado: “Se oriente, rapaz, pe-
la constatação de que a aranha vive do
que tece.” O tema é vasto e não linear,
mas vale a reflexão.

Sempre que quero traduzir, principal-
mente para os mais jovens, a importân-
cia da produção como base na constru-
ção da carreira, uso esta frase. Parece
óbvio que os resultados de cada um defi-
nirão as matizes de cada trajetória.

Competir no mercado de trabalho
não é diferente de nenhuma outra dispu-
ta. O que torna alguém vencedor são

seus resultados, não o seu potencial.
Atingir resultados profissionais, po-
rém, requer formação e persistência. Te-
nho percebido que muitos jovens não
conseguem persistir, não são capazes
de manter o foco e, por isso, nem sem-
pre concluem seus ciclos profissionais.

Isso gera para estes jovens conse-
quências que serão muito complexas de
administrar. Eles serão jovens que não
terão relatos de realizações, que não dei-
xarão sua marca. Como consequência,
não serão capazes de relatar seus atribu-
tos profissionais, não terão uma identi-
dade profissional.

O grande desafio no início da carreira
é aplicar consistentemente os concei-
tos assimilados no período de forma-
ção. É transformar conhecimento em
competência por meio da experiência
prática. Quando, pela falta de continui-

dade, a aplicação do conhecimento
não gera resultados, não há a forma-
ção de competências.

Com o passar do tempo, o jovem
contratado em função de seu poten-
cial passará a ser cobrado pela capaci-
dade de solucionar problemas mais
complexos. Ele precisará mostrar
que desenvolveu competências capa-
zes de suportar o seu crescimento. Se
isso não ocorrer, será eliminado, co-
mo acontece nos “reality shows”.

É preciso entender bem cedo que
construir uma carreira é se apropriar
da construção da identidade profis-
sional por meio da criação de um pro-
cesso de desenvolvimento de compe-
tências, baseado nas realizações e di-
recionado para um foco específico.
E, como diz o ditado popular, aranha
que não tece teia não pega mosca.

✽

Diretor de Recursos Humanos e Carreiras do

Grupo Ibmec Educacional

Bunge faz
reestruturação

“Se oriente, rapaz”
Jovens precisam estar atentos
para a importância do
investimento na educação.
Como isso pode se refletir no
futuro profissional e
influenciar o rumo da carreira

●✽
MARCOS
VONO
www.ibmec.br
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A Bunge extinguiu os cargos de
presidência da Bunge Alimentos
e Bunge Fertilizantes no Brasil,
de maneira que os respectivos
ocupantes, Sérgio Waldrich e
Mário Barbosa, passam a com-
por o conselho de administração
da Bunge Brasil. As presidências
serão unificadas na Bunge Bra-
sil, tendo à frente o ex-ministro
Pedro Parente, que se reporta ao
CEO mundial, Alberto Weisser.

Nestlé. Pedro Oliva volta ao
Brasil. No grupo Nestlé desde
1992, ele teve experiência inter-
nacional como country manager
na Guatemala e, em 2007, pas-
sou a fazer parte da unidade de
confeitaria em Vevey (Suíça), se-
de da Nestlé, como responsável

pelas atividades da unidade na
América Latina. Agora, assume
função de diretor da unidade de
negócios de biscoitos no Brasil e
a liderança do comitê de biscoi-
tos para a América Latina. Clau-
dio Gekker, que era o diretor da
unidade de biscoitos no País, dei-
xou a empresa.

TIM. O novo presidente do con-
selho de administração da TIM
Participações é Manoel Horácio
Francisco da Silva, presidente
do Banco Fator. Ele sucede no
cargo Mário César Pereira de
Araújo, que renunciou ao cargo.

LG. Elaine Ishibashi entrou pa-
ra a LG Electronics como geren-
te geral de branding, na equipe
de marketing liderada por Eduar-
do Toni. Administradora de em-
presas com foco em marketing
pela Faap e com MBA em Marke-
ting pela ESPM, Elaine tem no
currículo passagens pela Pri-
ceWaterhouse Coopers, Diageo

Brasil, Nestlé e Sara Lee Cafés.

Fleury. O Grupo Fleury anun-
cia Fábio Marchiori como dire-
tor executivo de Finanças e Rela-
ções com Investidores. Ele veio
da Unilever, tendo passado os úl-
timos três anos como global fi-
nance director, em Londres.

Diveo. Francisco Moura está à
frente da gerência nacional de
vendas da Diveo, empresa de ser-
viços de telecom e TI. O executi-
vo ocupava cargo semelhante na
NEC, MetroRed e Leucotron.

Abnote. A ABnote, fabricante
de cartões plásticos e sistemas
de identificação, tem nova com-
posição de seu conselho de admi-
nistração, com o aumento do nú-
mero de conselheiros indepen-
dentes para cinco. Foram elei-
tos: Guilherme Affonso Ferreira
(presidente da Bahema Partici-
pações e conselheiro de empre-
sas como Pão de Açúcar, Eternit,

Rio Bravo Investimentos, entre
outras); Yon Moreira da Silva Ju-
nior (vice-presidente da Brasil
Telecom); Antonio Batista Cou-
ry Jr (também membro do conse-
lho da IdeiasNet desde 2007 e
sócio diretor da AbacoInvest); e
Victor Fernando Ribeiro (dire-
tor de gestão de produtos do
Google America Latina). Marci-
lio Marques Moreira, ex-minis-
tro da Fazenda e atual sócio-ge-
rente da consultoria Conjuntura
e Contexto, é o quinto membro
independente, reeleito para o
conselho.

Totvs. Pedro Moreira Salles,
presidente do conselho de admi-
nistração do Itaú Unibanco, é o
novo conselheiro da Totvs. Patri-
ce Etlin, sócio do fundo Advent,
acionista minoritário da Totvs,
saiu do conselho da fabricante
de software de gestão a pedido.

Africa. Nizan Guanaes passou
a presidência da agência de publi-

cidade Africa para Márcio Santo-
ro e Sérgio Gordilho. Marcelo
Passos, até então diretor de con-
ta (Brahma) assume como novo
diretor-geral de atendimento e
gestão da agência, e Renata Bra-
sil, que estava no cargo, torna-se
diretora de planejamento aplica-
do. Para a equipe de Gordilho fo-
ram contratados Roberto Ci-
polla como diretor de criação e
Sérgio Iacobelli, diretor de arte.
Nizan continua na agência, com
foco na criação de campanhas.

Banco do Brasil. Tarcísio Go-
doy, atual presidente da Brasil-
Prev, renunciou à vaga no conse-
lho de administração do Banco
do Brasil. Para seu lugar, o BB
nomeou o funcionário público
Francisco Gaetani, que ficará no
conselho até 2011.

FenaSaúde. Márcio Serôa de
Araújo Coriolano, presidente da
Bradesco Saúde, é o novo presi-
dente da Federação Nacional de

Saúde Suplementar. Ele substi-
tui Heráclito de Brito Gomes Jú-
nior, que saiu do comando da
Bradesco Saúde rumo à Quali-
corp, na qual será diretor-supe-
rintendente. Na corretora paulis-
ta de planos de saúde ele substi-
tui João Alceu Amoroso Lima.

Sanepar. A Companhia de Sa-
neamento do Paraná informa a
saída de Natálio Stica do cargo
de diretor comercial e Valter
Aparecido Pegorer da diretoria
de Relações com Investidores. A
diretoria comercial passará a ser
exercida pelo diretor-presiden-
te Stênio Sales Jacob e a de Rela-
ções com Investidores pelo dire-
tor financeiro, Hudson Calefe.

Alto escalão
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 mar. 2010, Empregos, p. Ce3.




