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MURILO SAMPAIO ASSUME COMANDO DA SER

Após mais de 10 anos no Grupo Manserv, sendo os seis últimos
como presidente, Murilo Sampaio deixou o comando da empresa,
especializada nas áreas de manutenção e serviços industriais,
facilities e logística interna, para assumir o comando da SER –
Sistemas de Energia Renovável, que nasceu há dois anos e dedica-
se a projetos sustentáveis de geração de energia.

Javier Semerene foi
confirmado pela BT
como novo vice-pre-
sidente para a Améri-
ca Latina, ficando à
frente das operações
da companhia, espe-
cializada no forneci-
mento de soluções e
serviços de telecomu-
nicações, na região. O
executivo TIGO Busi-
ness Latin America,
subsidiária da Milli-
com International Ce-
llular, onde era dire-
tor de operações. De
2008 a 2010, ele ocu-
pou a vice-presidência da Orange Business Service
para a América Latina. “A BT vem incrementando sua
atuação na América Latina e, agora, está numa posi-
ção perfeita para fornecer soluções e serviços de pon-
ta a seus clientes na região”, diz o Semerene, que ain-
da atuou como vice-presidente regional para o Orien-
te Médio e África na AT&T, onde também ocupou di-
ferentes cargos de liderança.

MAXIPAGO! CONTRATA DIRETORA COMERCIAL

Especializada em soluções de pagamentos para comércio
eletrônico, a maxiPago! anunciou a contratação de Eliane Escobar
para assumir o cargo de diretora comercial. Graduada em
administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), a executiva construiu uma carreira de mais de 20
anos no mercado financeiro, período em que atuou em grandes
players do setor, como Citibank, BankBoston e Redecard. Eliane
também atuou em grandes empresas do e-commerce nacional,
como Grupo Buscapé e VTEX.

ELI LILLY TEM NOVO PRESIDENTE NO BRASIL

Julio Gay-Ger acaba de assumir a presidência da multinacional
farmacêutica Eli Lilly para o Brasil, em substituição a Antonio Alas,
que ficou a frente da afiliada por quatro anos e, agora, assume a vice-
presidência de marketing para Unidades de Negócios Mercados
Emergentes (Embu, na sigla em inglês). Ex-diretor da região Lacmass,
que compreende todas as filiais na América Latina, com exceção de
Brasil e México, o executivo é natural da Argentina e ingressou na
companhia como analista financeiro, nos EUA, em 1995. Desde então,
Gay-Ger ascendeu rapidamente na empresa, período em que ocupou
diversos cargos de liderança, entre eles o de representante de vendas
em Buenos Aires, diretor de marketing para a América Latina, diretor
global de compliance – os dois últimos na sede da organização, nos
Estados Unidos – e presidente para unidade argentina, adicionando
depois a responsabilidade pelo Uruguai e Paraguai. 

TRANSUNION NOMEIA PRESIDENTE NO PAÍS

Especializada no fornecimento de informações de crédito e serviços
de gestão na área financeira, a TransUnion anunciou Juarez Zortea
como presidente para o Brasil. Na nova função, o executivo, que
está na companhia desde novembro de 2012, acumulará também
as operações gerais das subsidiárias Crivo TransUnion e também
da recém-adquirida ZipCode. Com 32 anos de experiência no
segmento de tecnologia e serviços, Zortea atuou na Unisys e na
Hewlett-Packard, onde trabalhou por três décadas. Ele é graduado
em engenharia e administração, com cursos de especialização pela
Fundação Getulio Vargas (FGV) e pela Wharton Business School,
nos Estados Unidos.

GRUPO PARTAGE
REESTRUTURA ÁREA
DE MARKETING

Publicitária com
especialização em
marketing e gestão
estratégica de negócios,
Roberta Veloso (foto)
deixou a gerência de
marketing do Boulevard
Shopping São Gonçalo
para assumir a diretoria de
marketing da Partage
Empreendimentos,
controladora do
empreendimento
localizado na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro. Com 23 anos de experiência no
mercado de shoppings centers, a executiva ocupou diversos cargos
de liderança na área. Com a saída de Roberta, Andréa Pereira foi
designada para a função, enquanto Rosangela Castilho passou a
ocupar a vaga deixada por Andréa. Já Sergio Guimarães foi
nomeado como novo superintendente da unidade.

BT anuncia VP para
América Latina 
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» MAX MILLIANO MELO

H
á 100 anos, o Brasil era
um imenso cafezal.
Não havia computa-
dor, o telefone era para

pouquíssimas pessoas e a in-
dustrialização ainda engati-
nhava. Difícil imaginar essa
realidade? Mais complicado
ainda é garantir que uma em-
presa fundada em tempos tão
remotos poderia estar ativa no
mundo atual. Especialistas e
consultores asseguram que, no
mundo dos negócios, é possível
chegar a marca centenária com
rentabilidade e crescimento. A
receita? Muito planejamento,
constante modernização e um
olho vivo no mercado.

O ingrediente principal pa-
ra chegar tão longe é manter o
olhar para novas possibilida-
des e, principalmente, às
ameaças que podem atrapa-
lhar a sobrevivência do negó-
cio. “Muitas empresas sofrem
de miopia. Elas estão tão foca-
das nas suas redes que aca-
bam perdendo a visão do que
é o seu negócio”, explica o pro-
fessor de empreendedorismo
do Ibmec, Thiago Almeida,
que cita o caso das ferrovias
norte-americanas. 

“Na primeira metade do sé-
culo 20, elas acreditavam que o
seu negócio eram ferrovias,
quando, na verdade, era  trans-
porte”, diz Almeida, acrescen-
tando que, com o passar dos
anos, elas perderam espaço para
empresas aéreas. “Se tivessem
detectado isso, talvez pudessem
ter se tornado as primeiras com-
panhias aéreas do mundo.”

O olhar estratégico pode, in-
clusive, manter a empresa pre-
parada para crises que se avizi-
nham. “As organizações que
têm mais sucesso são aquelas
que criam unidades de negó-
cio focadas em encontrar no-
vas oportunidades. É pensar
em inovação não apenas como
criação de novas tecnologias,
mas também como planeja-
mento estratégico”, explica o
professor do Ibmec. 

“Se tivesse seguido isso,
quem sabe a Kodak não pu-
desse ter usado todo o seu co-
nhecimento no setor fotográ-
fico para criar o Instagram?”,
completa Almeida, em refe-
rência à centenária empresa
norte-americana, que liderou
o mercado por décadas, mas
que, com a chegada da era di-
gital, que ela mesma lançou,
perdeu espaço até entrar com
um processo de recuperação
judicial, em janeiro de 2012.

Foi o olhar apurado ao seu
redor que possibilitou a Armco
Staco chegar ao seu centésimo
aniversário em 2013. Nascida

como braço brasileiro da Armco
Inc., fornecedora norte-ameri-
cana de produtos para o setor
de construção de rodovias, fer-
rovias e saneamento, a compa-
nhia encontrou no País novos
segmentos para investir – e lu-
crar – diferentes da matriz.  

“Ao longo dos anos, desen-
volvemos negócios em outros
setores, em especial o agrícola,
na fabricação de silos para ar-
mazenamento de grãos”, explica
o diretor da Armco Staco, Fer-
nando Vilhena. “Nestes quatro
segmentos, a principal transfor-
mação foi a crescente ‘privatiza-
ção’ dos empreendimentos, an-

Planejar e inovar garantem
vida longa nos negócios

EMPRESAS CENTENÁRIAS

tes totalmente concentrados
nos órgãos governamentais e,
agora, com forte participação da
iniciativa privada”, completa. 

A mudança drástica no perfil
do mercado exigiu um esforço
extra da empresa que, em 1994,
se nacionalizou. “Este contínuo
processo de mudança deman-
dou significativa adaptação,
principalmente por parte dos
setores técnico e comercial, que
buscam oportunidades cada
vez mais diversificadas.”

Em família

Muitos negócios longevos
nascem familiares. Sua trajetó-
ria, porém, pode ser mais longa
do que a de seus criadores e, por
isso, é preciso pensar em suces-
são. “A transição é um período
que envolve uma série de ques-
tões”, diz a especialista em em-
presas familiares do escritório
Siqueira Castro Advogados, Ma-
ria Cibele Santos. “A família pre-
cisa saber o que quer. É vender
ou ficar com o negócio? Existem
membros na família capazes de
geri-lo? São essas respostas que
determinam o futuro.”

Esse foi o caminho seguido
por várias empresas centená-
rias,  como a Gerdau (veja qua-
dro). “Quando a empresa decide
se abrir, é importante deixar cla-
ro qual será o papel da família
fundadora”, diz Maria Cibele. 

Muitas das empresas cente-
nárias no Brasil tiveram uma
“ajudinha” de suas marcas,
que desenvolveram uma liga-
ção afetiva com os consumi-
dores. Nesse caso, há um in-
grediente a mais nessa receita
– a gestão das marcas –, que
precisa ser levada em conside-
ração na hora de mudanças. “A
empresa precisa descobrir
quais são atributos, valores e
características que a fizeram
chegar tão longe”, explica o
presidentre da agência de co-
municação Tritone Interacti-
ve, Fernando Estanislau.

Encontrar a alma da marca –
e preservá-la – é essencial para
evitar tiros no escuro. “Nenhum
cliente compra uma marca que
não se atualiza. O processo de
atualização precisa preservar a
essência, a mensagem passada.
No caso das lovemarks elas de-
vem ser sutis”, diz Estanislau.

Em 100 anos muita coisa acontece no mercado. Mesmo assim, não são poucas 
as organizações que conseguem se atualizar para se manterem competitivas 

BBaannccoo  ddoo  BBrraassiill
IIddaaddee:: 205 anos
HHiissttóórriiaa:: Fundada por Dom João IV no ano
em que a família real portuguesa

desembarcou no Rio de
Janeiro, em 1808, é uma
das mais antigas
empresas do Brasil. Já
passou por diversas
fases, desde a emissão
de papel-moeda a
operação das contas do
governo. Hoje, é uma

sociedade de economia mista, com capital
negociado em bolsa. 

MMaattttee  LLeeããoo
IIddaaddee:: 112 anos
HHiissttóórriiaa::  Fundada em 1901, conseguiu
sobreviver graças ao constante
investimento em novos produtos. Após

pesquisa de mercado,
lançou na década de
30 o "mate tostado",
revolucionário para a
época. Nos anos 80,
foi a primeira
empresa nacional a
vender a bebida

pronta para beber, em copos. Em 2007, foi
incorporada pela Coca-Cola, chegando aos
Estados Unidos.

AAççúúccaarr  UUnniiããoo
IIddaaddee:: 103 anos
HHiissttóórriiaa::  Uma marca forte foi uma das
razões da vida longa do Açúcar União. Em
1958, criou a primeira cozinha

experimental do
País e lançou o
Caderno de
Receitas União,
criando um laço
afetivo com os

consumidores. Em um mercado cada vez
mais disputado, após ser incorporada pela
Cosan, passou a investir em novos
produtos, como açúcares orgânico e fit.

GGeerrddaauu
IIddaaddee:: 112 anos
HHiissttóórriiaa:: A gigante da siderurgia brasileira
começou com dois irmãos fabricando
pregos no Rio Grande do Sul. Conseguiu

crescer e se
expandir ao
encontrar
novos
mercados,
como a

produção de aço plano e de vergalhões
usados em construções. É uma das mais
antigas empresas brasileiras ainda em
atividade a ter capital aberto – a
negociação em bolsa começou em 1947.

CONHEÇA ALGUMAS MARCAS CENTENÁRIAS NO PAÍS

VETERANAS NACIONAIS
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 set. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




