
Dois executivos reforçam
área de marketing

A NET Serviços, operadora
de TV por assinatura, contra-
tou dois novos executivos
para o seu departamento de
marketing. Maurício San-
ches Trad será responsável
pela estratégia de comerciali-
zação de produtos Pay TV e
Vírtua. Já Newton Kenji Su-
zuki assume a área de rela-
cionamento com os canais
de programação. Suzuki te-
ve passagens na Fuji Films,
TNT e TVA, entre outras.

NET

O Grupo Newcomm anunciou
a contratação de Cristiane Tar-
ricone como gerente do Depar-
tamento de Tecnologia de Infor-
mação. Ela é formada em ad-
ministração de empresas, com
especialização em Marketing e
Gestão de Projetos pela holan-
desa Ises Internacional. Com
passagens pelas empresas
Novartis, Atos Origin e Philips
do Brasil, já gerenciou áreas
de infra-estrutura e telecomuni-
cações e conduziu a operação
e implantação de projetos no
Brasil e na América Latina.

NEWCOMM

Redede fast food contrata
consultora demarketing

BOB’S

Tatiana Saldanha foi recente-
mente contratada como con-
sultora de marketing na rede
de lanchonetes Bob’s. A pro-
fissional tem MBA em Marke-
ting pela PUC e fez carreira
na Bradesco Seguros, empre-
sa na qual começou como
assistente de marketing e tra-
balhou durante seis anos. A
rede de restaurantes Bob’s
possui hoje 330 lojas espalha-
das por 23 Estados, sendo
272 franquias e 58 próprias.

Multinacional faz
reestruturação de equipe

Empresa temnovodiretor
devendasnoBrasil

A Telmex, que no Brasil con-
trola a Embratel e a operado-
ra de telefonia celular Claro,
contratou Marcos Jannuzzi
como diretor de vendas. En-
genheiro de telecomunica-
ções, o executivo passou os
últimos 21 anos na própria
Embratel. Na operadora, ocu-
pou diversas posições nas
áreas de engenharia, opera-
ções, marketing, vendas e
negócios internacionais.

EPSON

Para consolidar a expansão
dos seus negócios no Brasil, a
Epson remanejou alguns de
seus executivos. Entre as mu-
danças, Antônio Simão Firjam
foi para a equipe de Vendas e
Distribuição e Fábio Menezes
assumiu o cargo de executivo
de Negócios Canal de Distribui-
ção. Depois de atuar na área
de Negócios durante quatro
anos, Ricardo Garcia é o novo
Gerente de Vendas de Varejo.
Renata Ribeiro passou a ocu-
par a gerência do Departamen-
to de Trade Marketing.

TELMEX
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Aposentadoria fora dos planos
Executivos com idade e capital suficiente para parar de trabalhar continuam na ativa com sucesso

q
SEGUNDA-FEIRA
CENÁRIOS

CristianeTarricone
assume área de TI

GIRO

Tempo de desengavetar sonhos
Expectativa de vida maior muda projetos para o futuro
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Marina Faleiros

A palavra parar está longe de
existir no vocabulário de al-
guns executivos. Com mais de
60 anos, eles não querem nem
saber de se aposentar e ficar em
casa apenas descansando. “Não
desejo parar de trabalhar nunca
porque, se não corrermos atrás
de alguns objetivos, deixamos
de ser criativos e de gerar em-
pregos, nos fossilizamos muito
rapidamente”, acredita Gilber-
to Garbi, de 60 anos, ex-presi-
dente da NEC, que há dois anos
está à frente da Loyer, do setor
de telecomunicações.

Garbi sempre trabalhou no se-
tor de telefonia e já ocupou car-
gos de chefia na Telepar, Tele-
brás e Vésper, além da NEC, on-
de ficou por 11 anos. “Quando
entrei na NEC, ela faturava US$
50 milhões por ano. Quando saí,
o faturamento era de US$ 1,5 bi-
lhão anuais”, conta. Em 1998,
quando já tinha uma carreira
consolidada e um bom capital
acumulado, se aposentar pare-
cia o caminho mais fácil para ter
anos de sossego e descanso.
Mas ele não cogitou largar o tra-
balho e apostou no desenvolvi-
mento, com capital próprio, de
uma tecnologia que lhe pareceu
promissora: a de carregamento
de celulares pré-pagos, que mo-
vimentam cerca de US$ 2,4 bi-
lhões por ano com as recargas.

Com o sistema da Loyer, o
cartão para se carregar é aboli-
do e trocado por um terminal
que, automaticamente, já colo-
ca o crédito no celular. “Com o
cartão, tinha-se o trabalho de
produzir milhões de cartões, ter
toda uma estrutura de distribui-
ção e risco de faltar produto nos
pontos-de-venda e de falsifica-
ção”, conta. Agora, já são qua-
se 500 pontos no Sul do País.
“Estes locais tiveram aumento
nas vendas de 20% a 40%.”

Sua tecnologia está sendo usa-
da, por enquanto apenas nos es-
tados do Sul, pelas operadoras
Vivo e Tim. Neste final de sema-
na, ela deve chegar ao Nordes-
te. “Semana passada também ti-
ve uma reunião com a Oi, no
Rio de Janeiro, na qual eles to-
maram a decisão de fazer proje-
to piloto com o equipamento”,
diz. Garbi acredita que, em mea-
dos do ano que vem, todas as
grandes operadoras estarão tra-
balhando com sua tecnologia.

Mas as atividades de Garbis
não param por aí. Ele ainda estu-
da muita matemática e, uma vez
por ano, ministra um curso de
História da Matemática na Uni-
versidade de São Paulo, além de
escrever livros sobre o assunto. E
ainda sobra tempo para a família.
“Afinal, tenho dois filhos, uma
de cinco anos e outro de doze”. E
também não deixa o lado físico
de lado. “Não perco minha ginás-
tica semanal e tenho personal trai-
ner”, conta. Ele acredita que con-
seguiu ter equilíbrio na vida.
“Houve períodos em que 90% do
meu tempo era dedicado ao traba-
lho, mas eu tinha que passar por
aquilo”, diz. “Tenho que fazer al-
guma coisa agora, até porque inte-

lectualmente me sinto tão
bom quanto aos 40 anos”.

EMPREENDEDORISMO
Com uma vida cheia de con-
quistas, entre as quais estão
a fundação da Embraer e a
presidência da Varig, Ozires
Silva é outro que não se ima-
gina longe do trabalho. Aos
73 anos de idade, ele abriu a
Pelenova, empresa do ramo
de biotecnologia. “Eu sem-
pre fui muito entusiasmado
pelo desenvolvimento tecno-
lógico brasileiro”, conta.

Esta é a primeira vez que
Ozires entra no mercado de
biotecnologia. Com tanta ex-
periência, não teve medo de
mergulhar no novo setor. “Tra-
balho para mim é distração, e
a aposentadoria seria um sacri-
fício”, diz. Ele ainda afirma
que, enquanto sua saúde per-
mitir, estará na ativa. “Não
quero nem pensar em me apo-
sentar, temos que ir em frente,
criando projetos, desafios e en-
contrando novos amigos, o
que é muito gostoso.”

A idéia de abrir a empresa
surgiu depois que pesquisado-
res o procuraram e informa-
ram que tinham descoberto
uma planta na Amazônia que
intensificava a vascularização
sanguínea. Traduzindo, isto
significa que o produto permi-
te uma melhor cicatrização de
ferimentos. “O bonito do pro-
jeto é que ele não tem apenas
um enorme valor econômico,
mas também agrega qualida-
de de vida para as pessoas que
têm feridas de difícil cicatriza-
ção.” O medicamento, chama-
do Biocure, já está no merca-
do e, conforme Ozires, tem
um preço muito competitivo.
“Estamos há quatro meses no
mercado e o produto tem um
desempenho muito bom. Ago-
ra queremos exportar”.

E, para se alcançar tal suces-
so, preparação muitas vezes é
essencial. Por isso, RenildaOu-
ro, administradora da Petro-
bras na área de gestão, que de-
ve se aposentar daqui a três
anos, já trilha o caminho para
se tornar consultora. “Estou
me preparando para utilizar to-
das as competências que adqui-
ri ao longo do tempo e come-
cei a fazer meu plano de vida.”

Na busca por uma aposenta-
doria que a mantivesse no mer-
cado de trabalho, o primeiro
passo que Renilda deu foi a
criação uma rede de contatos.
“É importante ter pessoas com
quem eu possa contar e saber
de quem preciso me aproxi-
mar.” Também começou a es-
crever livros – um foi lançado
nesta semana e outro fica pron-
to em2005. “Issoabreumcam-
po de possibilidades para ou-
tras atuações”, diz, lembrando
que, além de escrever sobre
sua área de trabalho, Gestão
Estratégica e Recursos Huma-
nos, também tem emmente pu-
blicar um romance. “Vou criar
oportunidades para o que te-
nho vocação e procurar inovar
daqui para a frente.”●

Mudanças no comando do grupo de Nizan Guanaes
Guga Valente, presidente da DM9DDB, assume a direção da holding IPY, que passa a ter papel mais ativo

PUBLICIDADE

Carlos Franco

O Grupo IPY, holding coman-
dada pelo publicitário baiano
Nizan Guanaes, que controla as
agências de publicidade DM9
DDB, Africa e MPM e se repor-
ta à Eugenio DDB, inicia o ano
com muitas mudanças de co-
mando. O atual presidente da
DM9DDB, João Augusto Va-
lente, assume a presidência do
IPY – grupo que conta também
com participação do Banco Ica-
tu, da família Almeida Braga.
A cadeira de João Augusto na

agência passa a ser ocupada pe-
lo atual vice-presidente de Cria-
ção, Sergio Valente.

A intenção é que a holding
passe a ter um papel mais ativo
na prospecção de clientes para
as agências coligadas e na sua re-
presentação institucional, diz Gu-
ga Valente, como João Augusto
é conhecido no mercado publici-
tário. Tanto que a IPY está am-
pliando os seus quadros e acaba
de contratar Pedro Assumpção,
que deixou a Neogama, para ser
diretor de Novos Negócios. “A
intenção é que o Pedro busque
contas para todas as agências do
grupo ou novas oportunidades

de negócios para os atuais
clientes”, diz Guga.

Nesse novo desenho, o pu-
blicitário Flavio Nara, que
estava no comando do Gru-
po IPY, passa a responder
pela imagem institucional
do grupo e das coligadas. Ni-
zan Guanaes continuará à
frente da operação da Afri-
ca, enquanto Bia Aydar fica
à frente da MPM. “A inten-
ção é que a holding exerça
um papel mais forte na con-
solidação do grupo e esta se-
rá minha função”, diz Guga
sobre a nova estrutura, “mui-
to mais ativa”.●

Quando ainda jovens, muitos exe-
cutivos costumam planejar bem
seu futuroprofissional. Mas enga-
na-se quem pensa que isso pode
ser feito apenasno inícioda carrei-
ra. Muitas pessoas, mesmo de-
poisde décadasde trabalho, conti-
nuam a esquematizar seus próxi-
mos passos dentro do mercado de
trabalho e planejam como que-
rem aproveitar a aposentadoria.

César Souza, consultor de RH
e autor do livro O Momento da
Sua Virada, afirma que, hoje em
dia, as pessoas já pensam em uti-
lizar o tempo livre para desenga-
vetar sonhos e montar seu pró-
prio negócio, o que é muito dife-
rente de antigamente, quando
muitos apenas pensavam em via-
jar ou cuidar dos netos. “Com o
aumento da expectativa de vida,
as pessoas se sentem úteis e pro-
dutivas por muito mais tempo.”

Mas pôr em prática uma nova

atividade ainda não é comum no
Brasil. “As pessoas pouco se
movimentam e ficam angustia-
das quando faltam quatro anos
para se aposentar e não sabem o
que vão fazer”, explica. Dentro
das empresas, conta, essa incer-
teza pode até provocar a queda
de produtividade.

Deacordocom Marcelo Maria-
ca, sócio presidente da consulto-
ria em RH Mariaca&Associates e
professor da Brazilian Business
School, existem três fatores que
atraem aposentados para um no-
vo negócio: complementação dos
ganhos com a aposentadoria, co-
bertura de seguromédico e utiliza-
ção produtiva do tempo. “Quan-
do as pessoas têm de fazer um la-
zer forçado, acabam tendo um en-
velhecimento precoce, no qual se
perde a audição e a atenção.” Pa-
ra evitar isso, o apoio de uma se-
gunda carreira acaba sendo muito

importante. “As pessoas vivem
cada vez mais e alguém que se
aposenta com 60 anos tem ainda
muita energia e contatos.”

Quando existe a busca pelo
empreendedorismo, Mariaca cita
alguns caminhos que podem ser
percorridos: oferecer serviços na
sua área como consultor, adqui-
rir uma franquia, formar um no-
vo negócio ou comprar uma em-
presa. “Em todos os casos, é pre-
ciso ter um plano de negócio,
que envolve seu plano comercial
e de marketing, além de estudo
do mercado”, diz Mariaca.

Souza também desenvolveu
uma estratégia de aposentadoria
empreendedora, por meio da
qual ele estimula as pessoas, du-
rante um workshop, a pensarem
nos seus sonhos e desenvolverem
um plano de ação. Para isso, são
feitos alguns exercícios e monta-
dos grupos de discussão.● M.F.

ENERGIA – Ozires (acima) e Garbi (esq.) buscam novos desafios. Souza (dir.) diz que mentalidade mudou

REFORÇO – Guga Valente (à direita) e Pedro Assumpção, novo diretor
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