
Érica Camargo é a nova con-
tratada da MasterBiz, empre-
sa especializada no desenvol-
vimento de produtos e servi-
ços de e-business, para assu-
mir o comando da gerência
comercial da empresa. A exe-
cutiva tem a meta de apoiar
as novas estratégias do de-
partamento e orientar a equi-
pe de vendas, visando gera-
ção de novos negócios. An-
tes de ingressar na Master-
Biz, atuou na Webb e na Inter-
change Serviços.

A AGC International, consul-
toria britânica, acaba de incor-
porar à sua estrutura, como
associado, o executivo João
Rozário, com 43 anos de ex-
periência no setor de bens de
consumo e, atualmente, um
dos conselheiros da Perdi-
gão. Ele foi, por 12 anos, vice-
presidente comercial da em-
presa. Antes, atuou no Grupo
Ferruzzi, na Cica, Bombril,
Orniex , Fleischmann & Royal
e nos Supermercados Sirva-
se, hoje Pão de Açúcar.

Com a transferência do exe-
cutivo Stuart Silk para a Fran-
ça, o brasileiro Milton Vendra-
mini assume como gerente
geral da Farnell-Newark InO-
ne, distribuidora de compo-
nentes eletroeletrônicos, na
filial brasileira. Vendramini já
atuou na Tektronix, na qual
participou de transição de
operações, e na Versacom.
Na Farnell-Newark InOne,
ele atuou na implementação
da rede de representantes e
distribuidores no Brasil.

Klaus Ehmke é o mais novo
contratado da TCS – TATA
Consultancy Services do Bra-
sil, empresa de serviços na
área de tecnologia da informa-
ção e assume o cargo de dire-
tor administrativo financeiro.
O executivo acumula 20 anos
de experiência e passou pela
Coopers & Lybrand Audito-
res, Makro Atacadista, Cia.
Energética de Petrolina e Elu-
cid Solutions, além da EDS,
na qual foi vice-presidente
administrativo e financeiro.
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Com a aposentadoria do
atual diretor regional do Gru-
po Solvay, Jean-Pierre Lapa-
ge, a direção Regional Brasil
e Argentina, a partir de julho,
passa a ser de Paulo Francis-
co Schirch (foto). Ele é o pri-
meiro brasileiro a comandar
atividades do grupo e conti-
nuará o processo de cresci-
mento de negócios da Solvay
na região, com foco na renta-
bilidade. O executivo já atuou
na Bristol-Myers Squibb e na
Johnson & Johnson.

Brasileironocomando
de unidade regional

Executivavaiatuarna
geração de negócios
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DESAFIO – Em busca de novos horizontes na carreira, Souza começou do zero e fundou a Estater

Alto escalão busca liberdade
com negócios próprios
Executivos deixam cargos de prestígio para investir em projetos que aproveitem mais seu potencial

DIVULGAÇÃO

MARCELO XIMENEZ/AE

Itaú Private Bank
contrata Fabio Vidigal

CARREIRAS

Marina Faleiros

Eles não se importam em per-
derostatus,bonssalárioseboni-
ficações. Depois de alcançar al-
tospostosexecutivos,profissio-
nais como Pércio Souza, ex-só-
cio e diretor do banco de ataca-
doBBA,decidiramtrocaroem-
prego fixo em grandes empre-
sas pelo próprio negócio. “Mi-
nha curva de contribuição no
bancojáestavachegandoàesta-
bilidade. Começar algo do zero
era umdesafio profissional que
eu tinha muita vontade de en-
frentar,mesmocomososriscos
envolvidos”, conta Souza.
O executivo fundou a Esta-

ter,umabutiquedeinvestimen-
tosquecuidadegrandestransa-
ções, tipo de empresa ainda re-
cente no Brasil. “Sempre achei
que este setor tinha um poten-
cial de crescimento, e quando o
BBAcomeçouanegociarsuaas-
sociação com o banco Itaú, a
idéia de sair e tentar umaalter-

nativadenegócio veiomais for-
te”, conta. O projeto deu certo:
lucrouR$4milhõesnoprimeiro
ano e R$ 7milhões no segundo.
Este ano, Souza acredita que o
crescimento será maior, já que
foi o responsável por grandes
negociações, como a venda de
parte do Pão de Açúcar para o
grupo francês Casino.
RobertWong,ex-presidente

da Korn Ferry do Brasil, espe-
cializada em recrutamento de
executivos, diz que atendeuum
chamadovocacionalaodeixaro
empregoeavaidadeparaestru-
turar um novo projeto, a Part-
nership&Learning(P&L),esco-
ladeeducaçãoexecutivaperso-
nalizada. “Adorava a empresa
emqueestava,ganhavabem,ti-
nha exposição,mas queria algo
que me levasse ao encontro da
minhamissãonomundo,queéa
de libertar as pessoas pormeio
do conhecimento”, diz.
Para uma decisão dessas,

afirma,éprecisomuitaautocon-

fiança e autoconhecimento,
alémdereflexãosobretrêspon-
tos: se é possível fazer, se sabe
fazer e se os outros podem pa-
garpeloserviçoquequerofere-
cer.“Seexisteaconfluênciades-
tes fatores, achancededarcer-
to émuito grande”, diz.
Por isso, se juntou a outros

parceiros–CarlosDaCosta,ex-
diretordoIbmec,eRaulRosen-
thal, ex-presidente da Ameri-
canExpressBrasil edaTVA–e
apostou numa escola que mes-
cla aulas teóricas comaprática
do dia-a-dia, ensinada por exe-
cutivos, conforme a necessida-
de dos clientes. A primeira em-
presaa fazer cursos comWong
foi a BrasilPrev, com o treina-
mento de 96 funcionários.

TRANSIÇÃO
O consultor Gilberto Guima-
rães, da empresa especializada
em transição de carreiras BPI
Internacional,dizqueestavira-
da na vida de executivos de su-
cesso é mais comum do que se
imagina. “A liberdade é o pri-
meirovetorquelevaaestadeci-
são,porquechegaummomento
em que a vaidade deixa de ser
importante para este profissio-
nal. Ele já tem dinheiro e tem a
chancedepoderfazeroquegos-
ta, com quem gosta. Aqueles
que optam pelo empreendedo-
rismo estão atrás de indepen-
dência”, diz.
Guimarãesaindacontaqueo

níveldepressãoemcargosexe-
cutivos é muito alto. “O profis-
sional não se sente reconheci-
do, porque está sendo sempre
avaliadomediante resultados e
pode ser demitido a qualquer
dia”, diz. Muitas vezes, explica,
o lucro da empresa pode estar
ligado a fatores externos, como
oclima,câmbioemercado,mas
é o executivo que responde por
eventuais problemas.
“A época do executivo herói

acabou, e hoje é o tempo do ho-
memdecorporação, queestá lá
para fazer o que o conselho e os
acionistas mandarem – e esses
muitas vezes têmnecessidades
decurtoprazo.”Deacordocom
ele, por isso, os profissionais se
sentem muito cobrados e sem
possibilidadedeusar seu talen-
to, já que precisam dar respos-
tas rápidas.

Outro fator fundamentalpa-
ra a mudança é a vida pessoal
destaspessoas.Oconsultorcon-
taque,aoassumircargosdepri-
meiroescalão,aprioridadepas-
sa a ser a empresa, e a família,
muitasvezes, édeixadade lado.

“Como empregado, a pessoa
vende a sua disponibilidade e
precisaestarlásemprequeacio-
nado.Jánonegóciopróprio,vo-
cêdeixadeseravaliadopelasua
presençaepodefazerseushorá-
rios”, diz. Souza conta que este

lado realmente mudou na
sua vida: “Trabalhomais, no
entanto tenho minha grade
dehorárioflexíveletempode
pegar meu filho e almoçar
comele.Nobanco, tínhamos
reuniões de negócios longas,
almoços de negócios e era
muitomaisdifícilterqualida-
de de vida.”
Guimarãeséoutroquelan-

çoumãodeumaltocargopa-
ra montar um novo projeto.
Ele era presidente da fabri-
cante de têxteis Paramount
Lansul, mas resolveu abrir
um escritório há seis anos.
Elediz serumprazera liber-
dade de ter o próprio negó-
cio, porque mesmo associa-
doaumaconsultoria estran-
geira,éelequemcomandaas
operações no Brasil da em-
presa.“Eununcafui tãofeliz,
faço o que mais gosto de fa-
zer e sou pago por isso. Não
tenhoostatusdeantes,àsve-
zes fico na sala de espera e
não sou atendido, mas isso
não me incomoda. Antes eu
carregava o sobrenome da
empresa, hoje é muito mais
pessoal, e aspessoasmepro-
curam porque precisam de
mim”, diz. ●

‘Aépocadoexecutivo
heróiacabou.Hojeele
fazoqueoconselhoe
osacionistasmandam’

FELIZ – Para Robert Wong, mudança foi realização de um sonho
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Carlos Franco

OBanco Itaúacabadecontra-
tar o executivo Fabio Vidigal
para integrar o time que vai
cuidar do Itáu Private Bank,
uma carteira de 3mil clientes
ativos com depósitos e negó-
cios ao redor deR$ 13 bilhões.
VidigalvemdoJPMorganPri-
vateBank, emNovaYork, on-
deestavadesde2003.Eleassu-
me como diretor-gerente do
Banco Itaú S/A , reportando-
se a Lywal Salles, executivo-
chefe do Itaú Private Bank, e
terá sob sua responsabilidade
24 profissionais.
Formadoem1969emCiên-

cias Econômicas e com pós-
graduação em Engenharia
EconômicapelaUniversidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Salles está convenci-
dodequeaexperiênciaeama-
turidadesãovitaisnaadminis-
traçãoderecursospertencen-
tes a herdeiros e milionários.
Foi,nasuaavaliação,oquepe-
souparaopostode executivo-
chefe do Itaú Private.
AntesdechegaraoItaú,ele

passoupeloBancoAymoréde
Investimentos (ABN-Amro),
InvestBanco,BancoUniãoCo-
mercial e Banco Finasa de In-

vestimentos.EntrounoChase
ManhattanBankem1985,ten-
do trabalhado no Chile, Brasil
e EUA. Foi ainda presidente e
CEO do Chase Manhattan
Bank of Maryland. Atuou no
Chase Manhattan Bank em
HongKong,ondefoipresiden-
te do Banco de Pessoa Física
paraHongKong ,Cingapurae
Taiwan. E entre 1996 e 1999,
Salles foi indicado pelo Citi-
bank para presidente e CEO
daRedecardS/A.Em1999,as-
sumiu a função de presidente
do Latin América Affluent
ClientGroupemNewYork,de
onde saiu para o Itaú.
Ese,naponta,norelaciona-

mento direto com os grandes
clientesdoItaú,pesamavivên-
cia e a experiência de Salles,
no ItaúLuxemburgo, onde es-
tão depósitos de US$ 2,5 bi-
lhões, de brasileiros endinhei-
rados, o que vale é a tenacida-
de dos mais novos. Na presi-
dênciadessebancoestáoeco-
nomista Jean Sigrist, de 39
anos,quesedestacounomun-
do financeiro no Line Invest e
foi presidente da Investa, em-
presa voltada para aplicações
online.“Éumsetorquerequer
decisõesrápidasemuitaatitu-
de”, diz Salles.●
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