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ASAPAmérica Latina, fabri-
cante de softwares, passa a
ser comandadapor JoséAlber-
toDuarte, novodiretor-regio-
nal. Comoveteranona empre-
sa, onde trabalha há 13 anos,
Duarte assumeo controle nu-
ma região onde a companhia
conta comumabasedemais
de2mil clientes. Ele será res-
ponsável por definir o planeja-
mento estratégico para a re-
gião, e umdosobjetivos é ace-
lerar o ritmodecrescimento
nomercadodemédio porte. O
executivo já ocupouposições
comodiretor nas regionais Eu-
ropa,OrienteMédio eÁfrica
daempresa. Também foi ge-
rente interino naSAPFrança.

Executivovaiatuar
noBrasilenoMéxico

ASinger doBrasil, líder nacio-
nal na fabricação e vendas de
máquinas de costura domésti-
cas, temnovodiretor-comer-
cial para oBrasil. Acabade
assumir o cargo o executivo
ValterBezerra, de38anos,
que estavano comandoda
Singer doMéxico.Onovodire-
tor será responsável pela área
comercial da companhia nos
dois países. Bezerra trabalhou
naSinger doBrasil de 1997 a
2003comogerente de produ-
to e depois comogerente de
marketingpara aAmérica Lati-
na. Em julhode 2003, passou
agerente geral daSinger no
México, até assumir o novo
posto agora.

Abuscadiáriado
sucessonaprofissão
Odia-a-dia no ambiente de
trabalho pode ser constante-
mente ameaçado por alguns
perigosos inimigos:medo,
insegurança, preocupação,
ansiedade, ciúmes, irritação.
O que fazer para eliminá-los?
Oprofessor Srikumar Rao, da
Escola deNegócios daUniver-
sidade de Columbia (EUA),
reúne emVocê Está Prepara-
do para o Sucesso? (240 pá-
gs., R$ 39), um lançamento
daNegócio Editora (www.
campus.com.br), algumas li-
ções. “A grande questão é se
a pessoa está realmente dis-
posta a realizarmudanças e
disposta a investir no suces-
so”, diz ele.

LIVRO

Giro

Novocomandopara
aAméricaLatina

CARREIRAS

Executivobuscaprodutividade
maior.Foradotrabalho

SINGER

LivrodeSemlersóperdeparaHarryPotternoJapão

Para profissionais, atividades paralelas ajudam amanter o equilíbrio no dia-a-dia

Nova obra do autor de ‘Virando a própria mesa’ só chega aomercado brasileiro emmaio

NegropontedeixaoMediaLabpara
sededicaraolaptopdeUS$100

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

SAP

ESCAPE -RaulCorrêa, presidentedaConsultoriaRSC,queacabade lançarum livrosobreMPB:alíviodostress

GESTÃO

BESTSELLER

TECNOLOGIA

VIVI ZANATTA/AE

Marina Faleiros

Pressão por resultados, agen-
da lotada de compromissos e
pelomenos dez horas de traba-
lho por dia. Para quem tem um
cargo de liderança, é difícil es-
capardeumarotinacomoesta.
Masmuitos executivos partem
em busca de suas próprias saí-
das para combater o cansaço.
ParaRaulCorrêa, sócio-funda-
dor e diretor da RCS consulto-
ria,porexemplo,asaídaéescre-
versobreMPB.ParaCelsoMo-
raes, presidente da fabricante
dechocolatesKopenhagen,éto-
car piano e ter uma banda de
música popular brasileira.
“Ofatodesair totalmentedo

meu mundo profissional, que é
árido, com números, tributos e
contabilidade, permite que eu
me renove e me revigore”, diz
Corrêa,quegostadeselecionar
versos que encontra em músi-
cas daMPB. O passatempo de-
le virou coisa séria e a pesquisa
que levou dois anos para con-
cluir virou livro, o MPB Versos
Para Sua Prosa. “Fui muito in-
centivadoaté pelosmeus clien-
tes, quepediamparaqueeuco-
locasse no papel os versos que
sempre recitava”, conta.
Para ele, ter tempo para es-

te tipo de atividade é uma ten-
dência, já que ajuda muito na
sua profissão: “Não escreveria
sobre algo que não me acres-
centasse. Lido muito com pes-
soas e o contato com a música
me ajuda muito quando dou
cursos e palestras.”
ConformeAlfredoAssump-

ção,presidentedaFesa,empre-
sa que recruta executivos, ter
uma atividade diferente real-
mente equilibra e relaxa o pro-
fissional. E ele fala por expe-
riênciaprópria:“Tambémjáte-
nho quatro livros de poesia pu-
blicados, componho, canto e já
gravei um CD.”
De acordo comAssumpção,

a produtividade do profissio-
nal também aumenta: “Isso se
chama desenvolvimento pes-
soal e ajuda o funcionário, pois
se temos um ser humano mais
completo, ele pode se tornar
um bom líder”.
Para Fábio Pereira, gerente

da consultoria de RH Michael
Page, os profissionais com um
projeto artístico paralelo de-
monstram uma capacidade de
articulação com a vida profis-
sional mais tranqüila. “No tra-
balho,existemmomentosdesu-
cesso e fracasso, e a rotina se
torna estressante. Quando o
executivoevoluinumoutropro-
jeto, ficamais sereno”, diz.

Por isso mesmo, Moraes,
que tem mais de 300 composi-
ções próprias, leva seu hobby a
sério. “Estudo muito piano,
componho e já gravei vários
CDs. O último lançado contou
com participações ilustres, co-
mo a de Toquinho.”
Moraes já chegou a ter duas

companhiassobseucomando–
a farmacêutica Virtus Labora-
tório, com marcas famosas co-
moMaracujinaeAtroveran,ea
Kopenhagen –, somando mais
de2mil funcionários.Noentan-
to, fez questão de nunca deixar
amúsica de lado, algo que “aju-
daalimparamente”.Agora,es-
tá felizporsó teraKopenhagen

sob sua liderança e ter mais
tempoparatocartodososdias.
Ecomofezbemparaele,Mo-

raes incentiva outros a segui-
remoexemplo. “Damesmafor-
ma que é produtivo para mim,
pode ser para nossos funcioná-
rios, para que façam seu traba-
lho comprazer.”

MAIS ESPAÇO
Outras empresas também ca-
minhamno sentido de facilitar
ações como esta, conta Perei-
ra, e algumas abrem espaço na
agenda de seus profissionais
para que tenham outras ativi-
dades,principalmenteseforal-
go ligado ao terceiro setor. “Is-

so vemnuma linhamaismo-
derna de gestão de pessoas,
pois as empresas, nos últi-
mos 15 anos, passaram por
processosdereduçãodepes-
soal, reengenharia e compe-
titividade, exigindo mais
dos profissionais, que por
sua vez agora queremquali-
dade de vida.”
Deacordocomele,o“wor-
kaholic” do passado não é
mais tão valorizado. “Hoje
se presta atenção nas pes-
soasque, comatividadespa-
ralelas,conseguemtertran-
qüilidade para lidar com a
complexidade do dia-a-
dia.” ●

Ele virou a própria mesa quan-
doassumiuocontroledaempre-
sa do pai, a Semco, demitiu boa
parte dos gestores e implantou
ali um método de administra-
çãoaltamenteparticipativo.Co-
mo a experiência deu certo e
trouxe lucro para a sua empre-
sa, Ricardo Semler passou o
queaplicounapráticaparaopa-
pel e ficou conhecido nomundo
todo com o best-seller Virando
a PrópriaMesa.
Dezoitoanosdepoisdosuces-

so, ele volta para as estatísticas

dosmais vendidos nas livrarias
com uma nova criação, o livro
The Seven Day Weekend. A tra-
dução para o português está
prometida para sair no mês de
maio, mas a obra já está em 34
línguaseacabadechegaraoJa-
pão, onde só perde em vendas
para o bruxinhoHarry Potter.
“Olivrodesenhaaarquitetu-

radasempresasdofuturoedis-
cute dezenas de formatos que
possibilitam desfazer a estupi-
dez do sistema organizacional
de hoje”, diz Semler.

Deacordocomele,oobjetivo
da obra é incentivar as pessoas
arefletiremesedaremcontade
processosquepodemmelhorar
muito a qualidade de vida de
seusfuncionáriose,conseqüen-
temente, a sua produtividade.
Uma das propostas dele, por
exemplo, é diminuir o tempo
que seus funcionários perdem
notrânsito. “Eupoderiapensar
que isso não é problema meu,
mas eliminamos a sede da em-
presaehojetemos14pontospe-
lacidadedeSãoPauloeofuncio-

nário é que escolhe onde quer
trabalhar,paraficarmaispróxi-
mo de sua casa”, conta
Outro efeito da retirada de

uma sede central é o fato de o
empregado não ser mais mais
controlado pela sua presença,
mas sim pelo resultado que
apresenta. “Por isso, se chover
no domingo o funcionário pode
ir trabalhar, e senasegundaes-
tiver sol, vai jogar bola.”
Naprática,opróprioSemler

diz que suas idéias são difíceis
de serem aplicadas. “Não é coi-

sa que vai virar moda, pois
este estilo de gestão requer
uma perda de controle du-
rante um tempo e isso não
combina com o que faculda-
des de administração ensi-
nam”, alfineta ele, que hoje
faz palestras pelomundo to-
do e também é ainda profes-
sor noMIT, nos EUA.
“Muitasempresasseentu-

siasmam, mas apenas umas
15 mundo afora consegui-
ram implementar boa parte
do que escrevi”, diz. ● M.F.

CAMBRIDGE

O guru da tecnologia Nicho-
lasNegropontedeixouapre-
sidência doConselho doMe-
dia Lab, do Massachusetts
Institute of Technology
(MIT), para se dedicar ao
projeto do laptop de US$
100.Autordo livroVidaDigi-
tal, Negroponte foi um dos
fundadores do laboratório
em 1985. Ele passa a se dedi-
caràorganizaçãosemfinslu-
crativos Um Laptop Por
Criança, que Negroponte

criouparadesenvolverumcom-
putadorportátil debaixocusto.
O Brasil está entre os países

queestudamadotaro laptopde
US$100,parapermitirquepelo
menos um milhão de crianças
tenham seu próprio computa-
dor, e possam utilizá-lo em sua
educação. Em janeiro, Negro-
ponte assinou uma parceria
com aOrganização dasNações
Unidas, durante o Fórum Eco-
nômico Mundial, em Davos. O
objetivo da parceria é levar as
ferramentasdetecnologiaeen-
sinodaUmLaptopPorCriança

para as escolas nos países me-
nos desenvolvidos.
Em dezembro, a Quanta

Computer, de Taiwan, foi esco-
lhida para fabricar os laptops.
O projeto recebe apoio de seis
empresas: Google, AMD, Red
Hat, News Corp., Nortel e Bri-
ghtstar. Cada uma destinou
US$2milhõesparaacriaçãoda
organização e para o desenvol-
vimentoinicialdolaptop.Aspri-
meiras unidades devem ficar
prontas no começo de 2007.
OMITtambémanunciouon-

tem que o empresário Frank

Moss foi nomeado novo diretor
do Media Lab, substituindo
Walter Bender, que irá se afas-
tar por dois anos para atuar co-
mopresidentedeSoftwareeDe-
senvolvimento de Conteúdo da
UmLaptop PorCriança.
MossfoipresidentedaTivoli

Systems, empresa de software
para gerenciamento de siste-
mas distribuídos adquirida pe-
la IBMem1996.Ele também foi
co-fundadordeempresascomo
a Stellar Computer, de super-
computadores gráficos; Bows-
treet, pioneira em serviços via
internet; e InfinityPharmaceu-
ticals, que desenvolve remé-
dios para o tratamento de cân-
cer. O executivo é formado em
Princeton e tem mestrado e
doutoradopeloMIT. ● AGÊNCIAS
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