
DiretordeMarketinge
Internet é contratado

Experiênciade30anos
emcartõesdecrédito

LIVRARIASARAIVA

REDECARD

A escolha, nem sempre
fácil, da carreira

DiretordeOperaçõesterá
de otimizar a logística

Analista-sênior para
mineração emetais

BEMATECH

LIVRO

CREDITSUISSE

AparanaenseBematech,
empresadeautomação co-
mercial, acabadecontratar
comodiretor deOperações
JoséVenturaPintoNeto,
que terá comomissões au-
mentar a rentabilidadeda
Bematech junto à cadeiade
suprimentose otimizar a
logística edistribuição. Pin-
toNetopossui experiência
emempresasmultinacio-
nais comoaBectonDickin-
sone a Ingersoll-Rand/Cli-
mateControlCo., deequipa-
mentospara refrigeração.

AnastácioRamoséonovo
diretor-presidentedaRede-
card.Aconfirmaçãodonome
deRamos, queem junhoha-
viaassumidoocargo interi-
namente, representao reco-
nhecimentodeumacarreira
demaisde30anosnomerca-
dodecartões.ARedecardé
responsávelpela capturae
transmissãodas transações
comoscartõesde crédito
dasbandeirasMasterCard,
MasterCardElectronic eDi-
nersClub International.

OCreditSuisseFirstBoston
acabadecontrataroanalista-
sêniorRogerDowneypara
cobrirosetordemineraçãoe
metaisnaAméricaLatina.
Eleébrasileiroepassaainte-
graraequipedeanalistasdo
CSFB.Downeyatuanaindús-
triademineraçãohá14anos
etrabalhouparaduasdas
maiorescompanhiasminera-
dorasdomundo–ValedoRio
DoceeRioTinto–nasáreas
demarketingedesenvolvi-
mentodeprojetos.Atuou
aindanaHamersleyIron.

A Livraria Saraiva, atual-
mente em fase de expansão,
acaba de contratarmais um
executivo: RicardoDaumas,
que assumeo cargo de dire-
tor deMarketing e Internet.
Daumas trabalhou na Edito-
raAbril de 1996 a 2002, on-
de atuou comodiretor de
Marketing eVenda dePubli-
cidade, juntamente como
grupoquemontou aAbril.
com, no auge domovimento
da Internet. Daumas passou
tambémpela AOL.

UmlivrodaEditoraPearson
quepretendeajudaraspes-
soasarefletirsobreaescolha
dacarreiraeamelhormanei-
radeconduzi-la.EmSuaCar-
reira–PlanejamentoeGestão
(176págs.,R$39),Ricardode
AlmeidaPradoXavier,diretor-
presidentedaManagerAsses-
soriaemRecursosHumanos,
umadasmaistradicionais
consultoriasdaárea,dirige-
se,especialmente,aosque
estãoincertossobreoseu
futuroprofissionalebuscam
orientaçãoparaenquadrar-se
nasexigênciasdomercado.

q
SEXTA-FEIRA
AGRONEGÓCIOS

q
QUARTA-FEIRA
PROJETOSSOCIAIS

q
SEGUNDA-FEIRA
MÍDIAEPUBLICIDADE

AÇÃO

q
QUINTA-FEIRA
CARREIRAS

q
TERÇA-FEIRA
MICROEMPRESAS

CARREIRAS

Grupo O Dia terá um novo jornal matutino no Rio
O tablóide Meia-Hora custará entre R$ 0,60 e R$ 0,70 e será voltado ao público jovem das classes C e D

Empresas mudam exigências para alto escalão
Qualidades como o empreendedorismo perdem força, e foco principal passa a ser a visão de longo prazo

MÍDIA

AlbertoKomatsu
RIO

O Grupo O Dia, que publica o
jornal O Dia, no Rio, anunciou
ontemo lançamentodomatuti-
no Meia-Hora no próximo dia
19, somente nas bancas da re-
giãometropolitanadoRio.Oin-
vestimento é de R$ 5 milhões,
com recursos próprios do gru-
po. O jornal custará entre R$
0,60eR$0,70 e será voltadoao
público jovemdasclassesCeD.

Segundo o diretor de mídia
impressadoGrupoODia,Euci-
mardeOliveira,oprojetoainda
está em desenvolvimento. “Há
um nicho de leitores que aban-
donaramojornal,atéporcausa
da internet”, diz. O formato do
Meia-Hora será tablóide, com
no mínimo 32 páginas, das
quais 65% de conteúdo edito-
rial e 35% de espaço comercial.
De acordo com uma pesqui-

saencomendadapelogrupo,en-
tre 2000 e 2004 o Rio perdeu
100 mil leitores de jornal por
ano,oquesignificouumaqueda

em torno de 30% do mercado.
Segundo Oliveira, grande par-
te desse público é de jovens. O
objetivo doMeia-Hora é atingir
adolescentes a partir de 16
anos. “Houve perda de poder
aquisitivo.Foramanosdereces-
são que diminuíram a freqüên-
cia de leitores”, diz Oliveira.
A tiragem inicial seráde 100

mil exemplares diários, de se-
gundaasexta-feira.OMeia-Ho-
ra oferecerá matérias de cida-
de, polícia, esportes, utilidade
pública e oportunidades, além
de uma seção de no mínimo

umapáginacomnotíciasdepo-
líticaeeconomia.Ojornalroda-
rá no parque gráfico do Grupo
O Dia e a distribuição também
aproveitará a infra-estrutura
do grupo. “Faremos um levan-
tamentobancaabanca,parasa-
ber ondebotar o jornal, a quan-
tidade e onde hámaior deman-
da”, diz Oliveira. O jornal será
vendido apenas em bancas.
“Meu pai (Ary Carvalho)

criouoZeroHora, dePortoAle-
gre. Ele veio ao Rio e foi dono
doÚltimaHora.Amarca(Meia-
Hora) explica o conceito”, diz

GigiCarvalho,diretora-pre-
sidente do jornal O Dia e
umadasidealizadorasdono-
vo periódico, enfatizando
que o nome também quer
mostrar agilidade.
Até o fim deste ano, a ir-

mã de Gigi, Ariane Carva-
lho, também vai lançar um
novo jornal formato tablói-
de, mas vespertino, voltado
ao público jovem. Ariane se
desligou do Grupo O Dia
após a morte do pai, em ju-
lhodoanopassado.Ela tam-
bém é sócia doMeia-Hora. ●

Executivos encontram novos
desafios com carreira dupla
Transformar hobby em negócio é a forma que muitos profissionais encontraram para reciclar idéias

PARALELO -LaércioCosentino,daMicrosiga (àesquerda)comochefdeseu restaurante,Erick Jacquin
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ALEX SILVA/AE

DIVULGAÇÃO

Comas transformaçõesnaeco-
nomia da década de 90 para o
século 21, tambémmudaramas
qualidades procuradas pelas
empresas num executivo. A
maior estabilidade econômica
doBrasil e a entrada doPaís no
mercado internacional, por
exemplo, foram fundamentais
paraqueascompanhiaspassas-
sem a considerar a visão estra-
tégica como item mais impor-
tante no seu alto escalão hoje,
segundo estudo da consultoria
Keseberg, associada à Kien-
baum, um do maiores grupos
de gestão deRHdaEuropa.
Aempresa fazumapesquisa

constante com seus clientes e
levantou as qualidadesmais ci-
tadas,combasenaavaliaçãode
mais de 6 mil profissionais de
diversos segmentos, do perfil
procurado pelas empresas pa-
ra seus executivos.
DeacordocomFaustoDoni-

ni Alvarez, sócio da Kienbaum,
na década de 90, 100% das em-
presas ouvidas diziamque o fo-
co no resultado era uma das
competências exigidas para
seus executivos, principalmen-
teporcausadaaberturaeconô-
mica, que exigia maior rapidez
nasnegociações. “Jáapartirdo
ano 2000, a maior porcenta-
gemficoucomavisãoestratégi-
ca,porqueomercadoamadure-
ceueaperpetuaçãoeavisãode
médioe longoprazospassaram
a ser importantes”, explica.
SegundoAlvarez,oBrasilde

hoje é um país muito diferente,
as empresas estão se interna-
cionalizandoe seexigeperfil de
longo prazo. “Uma companhia
não vai para os EUA para ficar
apenas um ano. Na década de
90, não se pensava nisso tão se-
riamente, até porque gastamos
os cinco primeiros anos com a
estabilização da economia.”

Segundo o estudo, o em-
preendedorismo foi uma das
características que mais per-

deram força na lista de priori-
dades. “Era moda no passado,
mas as empresas perceberam

quenotopoémuitomais im-
portante ter foco no cliente
do que ser criativo sem-
pre”, diz.
Já a liderança deu lugar à

chamada gestão de pessoas.
Para Alvarez, isso mostra
quenãose tratamaisdesim-
plesmenteteralguémnapre-
sidência que aponta o cami-
nho, mas sim prestar mais
atençãoao desenvolvimento
daspessoaseemdetalhesco-
mo planos de sucessão.
Para os que estão no co-

mando,aformaderelaciona-
mento também mudou. Na
década de 90, a busca era
por pessoas com enfoque in-
terno,comcapacidadedese-
rementendidaspelosempre-
gados.Hoje,o focoéa flexibi-
lidade intercultural, na qual
saberatuaremambientesdi-
versos e falar outro idioma
fazema diferença. ●M.F.

MarinaFaleiros

Oexecutivo LaércioCosentino
é conhecido por comandar
uma das maiores empresas de
softwares do Brasil, a Microsi-
ga.Nashorasvagas,porém,ele
deixa a tecnologia de lado e in-
veste tempopara fazercrescer
seu novo negócio, o restauran-
te La Brasserie, em São Paulo.
“É muito interessante, porque
norestaurantetenho60funcio-
nários, enquanto naMicrosiga
tenho3mil.Entrocomumpen-
samento totalmente diferente
e tenho um novo desafio para
lidar”, conta Cosentino.
Bem menor que a Microsi-

ga, o restaurante surgiu de
uma paixão do executivo pela
culinária e foi o lugar ideal que
ele encontrou para desenvol-
ver seu espírito empreende-
dor. Ainda não é comum que
executivos como Cosentino
busquem carreiras paralelas,
mas especialistas apontam
que este é um dos reflexos de
que a dedicação exclusiva do
executivopodeestarno fim. “A
realização não se restringe
mais a um emprego, e ganhar
dinheiro com um hobby é algo
quedáprazer,masexigematu-
ridade do executivo”, diz Mar-
celoCardoso, gerente-geral da
DBM, empresa especializada
em transição de carreiras.
Para Cosentino, ter sob seu

comandoumuniversomuitodi-
ferente do qual está acostuma-
do ajuda a oxigenar idéias e
aprendera lidar comsituações
diferentes. “Na Microsiga, te-
nho toda a área de informática
e softwares, com uma equipe
que trabalha com criatividade
emuita qualificação. Já no res-

taurante, penso na escolha dos
pratos e nosso maior foco é no
atendimento ao público, o que
exigeumaliderançamuitodife-
rente”, acredita.
Na Telefônica, o diretor de

vendasAlejandroMartinezRo-
silloaplicouavontadedeexplo-
rar seus talentos emgestão em
uma empresa que comerciali-
zavinhos.Eledisseque,com23
anos de empresa, seu espaço
para ter novas oportunidades
decrescimentoécadavezmais
limitado. “É uma nova chance
para experimentar, pois o ris-
co nesta nova empresa é só
meu, não tenho um grande no-
meportrásepossoterumexer-

cício de ousadia”, afirma.
Suavontadedeabrirumne-

gócio próprio também partiu
de um hobby, o gosto por vi-
nhos, e ele, que é espanhol, viu
que o Brasil estava se abrindo
para este mercado. “Decidi
aproveitar omomento e trazer
vinhos daEspanha.A empresa
tem 5 funcionários e espera-
mos comercializar 90 mil gar-
rafas no ano que vem”, diz ele,
queaproveitaosfinaisdesema-
naparafazercontatoscomres-
taurantes compradores.
Mas, para a dupla carreira

darcerto, os executivos sãoca-
tegóricosnumponto:nãosepo-
demisturarumtrabalhocomo

outro. “Não envolvo nunca os
dois,mesmotendooportunida-
des.Énecessáriosedeixarmui-
toclaraa fronteira entreumae
outra para os dois darem cer-
to”, afirmaRosillo.
Cosentino ainda ressalta

queéprecisosaberdosarotem-
podededicaçãoparaonovone-
gócio,poisocargodepresiden-
te já tomamuito do seu tempo.
“Separo totalmente os dois e
entendo que o problema de um
não pode ser levado para o ou-
tro. A partir do momento em
que se decide por outro negó-
cio, é preciso planejar e correr
um risco calculado.”
Para ele, outro fator impor-

tante é ter uma gestão pro-
fissionalizadaebonsparcei-
ros para tocar o outro negó-
cio. No seu caso, Cosentino
divide as tarefas do restau-
rante commais um investi-
dor e o chef da casa, o fran-
cês Erick Jacquin.

MUDANÇA
Emoutroscasos, apossibili-
dadedemanterumacarrei-
ra paralela também surge
por causa da transforma-
ção do mercado, em que os
empregosnãosãomaisestá-
veis e a rotatividade é alta.
“Agora, com 40 anos o exe-
cutivo pode estar sujeito a
uma mudança em sua em-
presae,senãoatingiudeter-
minadopatamar,nãoconse-
gue se recolocar tão facil-
mente”, afirma Marcos
Hashimoto, professor de
empreendedorismodaBusi-
ness School São Paulo.
Para Cardoso, este tema

seria impensável há 10
anos. “Mas estamos agora
numcontexto diferente, ne-
nhumaempresapodeofere-
cer muita segurança e exis-
tea flexibilizaçãodosvíncu-
los empregatícios.”
No entanto, Elaine Saad,

gerente-geral da consulto-
ria Right Saad Fellipelli,
alerta que ter um segundo
negócio nem sempre é fácil.
“Aspessoasalimentamailu-
são de que ter um negócio é
sinaldedinheiroepoucotra-
balho. Mas é preciso gerir a
nova empresa de perto, o
queseráfeitonaspoucasho-
ras livres que os que estão
em cargos de comando
têm.”●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 set. 2005. Economia, p.B16.




