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Fernando Scheller

Você recebeu uma proposta de
emprego, mas está com medo de
que seu chefe usará aquela velha
frase: “Pode tentar, mas fechará
as portas daqui para sempre”. Se
esse é seu receio ao encarar uma
nova oportunidade, não há moti-
vo para pânico. Segundo consul-
tores em recursos humanos, a
evolução do mercado para uma
realidade “menos paternalista”
e a escassez de mão de obra trei-
nada eliminam, aos poucos, a rea-
lidade do “nunca mais” para pro-
fissionais no País.

Salvo em situações extremas,
como demissão por justa causa,
nem um desligamento por inicia-
tiva do empregador fecha as por-
tas. “Muita gente sai porque, em
determinado momento, a em-
presa não tinha horizontes a ofe-
recer. Em um mercado em ex-
pansão, as empresas não podem
mais se dar ao luxo de recusar
um bom profissional”, explica
Patricia Epperlein, da consulto-
ria Mariaca. “Para o executivo in-
teressado em voltar, o melhor é
manter a rede de contatos viva,
informar amigos e colegas dos
passos profissionais.”

Foi o que fez Daniel Guijarro,
de 55 anos. Com 20 anos de atua-
ção em turismo, ele foi desligado

em junho de 2007 da rede Accor,
onde atuava como gerente co-
mercial do segmento turístico,
como as unidades da Costa do
Sauipe, na Bahia. Na época, a em-
presa decidiu concentrar esfor-
ços em hotéis de negócios, e o

cargo de Guijarro foi eliminado.
Depois disso, ele migrou para a
rede paranaense Bourbon, onde
ficou por dois anos e meio. No
início de 2010, recebeu um convi-
te para voltar para a Accor, como
diretor adjunto de vendas.

“A ida para o Bourbon repre-
sentou a atuação tanto na área
turística quanto na de negócios.
E a volta para a Accor foi outro
avanço, pois o cargo tem um es-
copo bem maior”, diz Guijarro.
Ele conta que, como o mercado

de turismo tem um universo rela-
tivamente restrito, teve a vanta-
gem de encontrar ex-colegas da
Accor regularmente em eventos
de entidades de classe. “Sempre
mantive contato com meus pa-
res e também com a diretoria.”

Família. Há mais de uma déca-
da, o especialista em tecnologia
da informação Augusto Cruz, ho-
je com 39 anos, decidiu sair da
consultoria Accenture quando
viu que o trabalho de consultor,
que exigia longos períodos fora
de casa, não combinava com a
paternidade iminente. Come-
çou a procurar oportunidades lo-
calizadas em São Paulo: ficou
apenas 20 dias na primeira em-
presa, passou dois anos em ou-
tra consultoria e fez carreira por
uma década na Whirlpool, onde
coordenava a área de TI.

Expatriado, trabalhou no Mé-
xico e nos Estados Unidos, parti-
cipando da concentração dos ser-
viços de tecnologia no quartel-
general norte-americano do con-
glomerado. Quando voltou ao
País, sua vaga não existia mais.
Ao buscar novas oportunidades,
viu as opções limitadas por pro-
cessos semelhantes ao da Whirl-
pool: em várias companhias, o
trabalho se resumiria a eliminar
a área de TI. “Queria continuar

na área, e a consultoria me pare-
ceu a maneira ideal. Hoje, enfren-
to jornadas longas, mas os meus
filhos estão maiores e tenho
uma estrutura familiar bem mon-
tada”, explica Cruz, que voltou
para a Accenture há dois meses.

Natura vai ampliar investimentos
na rede de distribuição
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“Posso definir a cultura
enquanto estou por aqui, mas
queremos algo que funcione
quando o fundador não estiver
por perto. Todd é perfeito a
esse respeito”

OAché, terceiro maior gru-
po farmacêutico brasilei-
ro, que deve fechar o ano
com um faturamento de

R$ 2,3 bilhões (10% a mais do que em
2009), está desembarcando no Méxi-
co. Ontem, a empresa iniciou oficial-
mente a distribuição do anti-hiper-
tensivo Bicartial, o primeiro de seus
produtos fabricados no Brasil a ser
exportado para o mercado mexica-
no, graças a uma parceria com o labo-
ratório local Silanes.

Encontrado no Brasil com a marca
Lotar, o remédio, que já é comerciali-
zado no Peru, Venezuela, Equador e
Colômbia, deverá competir no dispu-
tado segmento para tratamento de
pressão arterial, estimado em US$
400 milhões no México – a expectati-
va é de que, no primeiro ano, as ven-
das cheguem a US$ 13 milhões. “Ao
exportarmos com a nossa marca, es-
tamos gerando um grande ativo no

exterior, ao mesmo tempo em que forta-
lecemos nosso perfil exportador e a
aliança com o Silanes”, afirma José Ri-
cardo Mendes, presidente do Aché. No
começo, serão enviadas 3,5 milhões de
cápsulas do Bicartial.

Firmado em 2007, o acordo de coope-
ração com os mexicanos teve um primei-
ro movimento, em outubro de 2009,
com o lançamento do Meritor, um remé-
dio antidiabético patenteado pelo Sila-
nes no mercado brasileiro. Segundo
Mendes, com estruturas parecidas – são
companhias familiares –, as duas empre-
sas ensaiam novos passos lá fora.

Já está decidido a montagem de um
centro de pesquisa e desenvolvimento
de remédios na Espanha. “Será a nossa
porta de entrada no mercado europeu”,
diz Mendes. “Desenvolver localmente é
uma exigência da União Europeia para
atuar nos países da comunidade.”

Além disso, os dois laboratórios já es-
tão trabalhando a quatro mãos, no Méxi-

co e no Brasil, no desenvolvimento de
dois novos medicamentos, um para o
tratamento de diabetes e outro para mo-
léstias cardiológicas. “Os testes clíni-
cos serão feitos nos dois países”, diz
Mendes.

IPO em 2011. Tradicionalmente, o
Aché dedica 10% do Ebtida à pesquisa e
desenvolvimento, o que dá uma média
anual de R$ 40 milhões de investimen-
to. De acordo com Mendes, o laborató-
rio investiu R$ 130 milhões nos últimos
anos no que está sendo considerada co-
mo sua maior fornada de novos produ-
tos desde 2000, quando lançou 16 medi-
camentos. “Estamos com 40 processos
de licença na Anvisa à espera de aprova-
ção”, diz Mendes, que espera vê-los nas
prateleiras das farmácias até 2011.

Além da expansão do portfólio, dois
eventos deverão movimentar o Aché
em 2011. O primeiro é a conclusão da
duplicação da planta de Guarulhos, or-
çada em R$ 200 milhões. O outro é o
muitas vezes anunciado e tantas vezes
adiado IPO na Bovespa. “Tive uma reu-
nião com os acionistas e definimos que
a operação deve sair em 2011”, afirma.
“As perspectivas para a economia dão a
certeza de que o IPO faz sentido.”

clayton.netz@grupoestado.com.br

● Salário é fundamental
Sandra Finardi, da DMRH, afir-
ma que é importante o profissio-
nal saber seu “preço mínimo”
antes do início da negociação.

● Um novo cargo
Voltar ao mesmo cargo, diz Má-
rio Custódio, da Robert Half, po-
de ser uma armadilha: a troca
deve ser sempre um avanço.

● Mesmos problemas
Para Custódio, é vital fazer uma
lista do que incomodava no anti-
go emprego: os velhos proble-
mas ainda podem voltar à tona.

● Nova cultura
Segundo Sandra Finardi, nos
hiatos mais longos, a cultura
admirada pode não estar mais
lá, especialmente se o comando
da empresa foi trocado.

Falta de talentos facilita volta a ex-empregador
Há vantagens para as empresas, como a rapidez na adaptação; consultores dizem que funcionário deve avaliar se novo cargo é um avanço na carreira

Aché chega ao México
e já mira a Espanha

Retorno. Guijarro manteve rede de contatos e voltou a trabalhar na Accor após dois anos e meio
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A Natura vai ampliar seus investi-
mentos em logística para elevar
a eficiência da distribuição dos
produtos até as suas consulto-
ras. A empresa vai investir em
2011 na construção de dois cen-

tros de distribuição, um em Curi-
tiba e outro na Região Metropoli-
tana de São Paulo. Prevê, ainda,
ampliar a capacidade dos cen-
tros de Mathias Barbosa (MG),
Simões Filho (BA) e Jaboatão
dos Guararapes (PE) e construir
dois novos hubs (centros de esto-

cagem de produtos) em Salva-
dor (BA) e Castanhal (PA).

Segundo o vice-presidente de
operações e logística da compa-
nhia, João Paulo Ferreira, além
da redução do tempo entre o pe-
dido e a entrega dos produtos, a
nova rede de distribuição pode-
rá diminuir em 25% a emissão de
gás carbônico (CO2) por pedi-
do. “Mais do que competência
técnica, estamos trazendo par-
ceiros alinhados com nossa pro-

posta socioambiental”, diz.
Ele afirma que o novo modelo

poderá comportar o crescimen-
to da empresa previsto para os
próximos anos. De janeiro a se-
tembro, o grupo apresentou alta
de 22,5% na receita líquida conso-
lidada, que somou R$ 3,579 bi-
lhões. Apesar de não citar os valo-
res previstos para os investimen-
tos que estão programados, Fer-
reira ressalta que “serão compa-
tíveis com a evolução histórica”

e financiados com recursos pró-
prios. Este ano, a Natura estima
investir R$ 250 milhões.

Exterior. Outro foco da empre-
sa é o avanço na produção tercei-
rizada no exterior. A Natura co-
meça a produzir ainda este ano
na Argentina, em parceria com a
Just, uma linha de perfumaria.
Outra produção terceirizada se-
rá no México, em parceria com a
Fortalab, para as linhas de cabe-

los e perfumaria. O terceiro mer-
cado em que a Natura vai atuar
com parcerias será o colombia-
no: em conjunto com a Hada, vai
fazer sabonetes em barra; com a
Prebel, linhas de maquiagem,
produtos para o corpo, proteção
solar e perfumaria. Segundo Fer-
reira, a expectativa é de que, em
três anos, 50% da receita das ope-
rações internacionais na Améri-
ca Latina venha de produtos fa-
bricados fora do Brasil.

Warren Buffet

TECNOLOGIA
Mineira Microcity
compra Eclipse
A Microcity, empresa mineira de tercei-
rização de serviços de infraestrutura
de TI, comprou 70% do controle da
concorrente paulista Eclipse. A aquisi-
ção faz parte do plano de expansão da
Microcity de atingir um faturamento
de R$ 500 milhões em cinco anos.
Com a Eclipse, a Microcity incorpora-
rá R$ 15 milhões ao seu faturamento,
que deve chegar a R$ 95 milhões este
ano. Além disso, a Microcity espera
reduzir em 20% seus custos com logís-
tica para atender ao mercado paulista
e se tornar mais competitiva. Para
2011, está prevista a compra de mais
duas empresas da área.

LANÇAMENTO
Polaris começa a produzir
off roads em Manaus
A primeira linha de montagem do gru-
po Polaris fora dos Estados Unidos ini-
cia operações em dezembro, em Ma-
naus. Maior fabricante americana de
quadriciclos e miniveículos off-road
para lazer e trabalho, a empresa vai pro-
duzir inicialmente o modelo Sports-
man 500 HO, que será vendido a R$
19,9 mil. Na metade de 2011, entrará
em linha um segundo modelo, ainda a
ser definido. Segundo Mike Dougher-
ty, vice-presidente da Polaris, inicial-
mente foram investidos R$ 1 milhão

numa linha terceirizada no Distrito
Industrial da capital amazonense,
que montará kits trazidos dos EUA.
Futuramente, o grupo pretende ter
fábrica própria. Hoje, os veículos da
Polaris são importados e distribuí-
dos pelo grupo Izzo.

PAGAMENTOS
Cheques voadores
recuam no Sudeste
O número de cheques sem fundos
caiu no Sudeste. De acordo com a
Equifax, especializada em dados pa-
ra gestão empresarial, o volume de
cheques voadores de pessoas jurídi-
cas diminuiu 11,2% na região na com-
paração entre setembro e agosto
deste ano. Em relação ao mês de se-
tembro de 2009, a queda foi de
7,21%. A Equifax atribui a melhora
ao desempenho de ramos como a
indústria e a agricultura, que fortale-
ceram o comércio.

FRANQUIA
Ometz vai ensinar
inglês nos EUA
O Ometz Group, dono da rede de
franquias das escolas de inglês Wi-
seUp, Wise4U, Lexical, GoGetter e
You Move, com sede em Curitiba,
está investindo na internacionaliza-
ção do negócio. Em janeiro de 2011,
vai estrear no mercado americano,
com uma franquia em Orlando, na
Flórida, abrirá a quarta unidade na
Argentina e começará a operar na
Colômbia. “Em cinco anos, quere-
mos ter 150 endereços nos Estados
Unidos”, diz Flávio Augusto da Sil-
va, presidente do Ometz.

No Brasil, o grupo, que conta
com 400 unidades franqueadas,
aposta no You Move, curso voltado
para a nova classe emergente, com
mensalidades em torno de R$ 186,
contra os R$ 450 cobrados pela Wi-
seUp, seu carro-chefe. “O aumento
da renda dos brasileiros levou muita
gente a investir na educação”, diz
Augusto da Silva. A meta do Ometz
é terminar 2010 com faturamento
de R$ 170 milhões, um crescimento
de 65% sobre o resultado de 2009.

IPO. Ontem, em reunião, os acionistas Aché decidiram lançar ações na Bovespa em 2011, afirma Mendes
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