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Paulo Fortuna

●● Motorola – Loredana Ma-
riotto assumiu o marketing
da Motorola para a América
Latina.Aexecutivaéaprimei-
rabrasileiraacomandaruma
áreadafabricanteamericana
de aparelhos de telecomuni-
cações na região. Loredana
ingressou na empresa em
1997 e esteve nos últimos
doisanosnocomandodases-
tratégiasdevendasparaova-
rejo decelulares daMotorola
no Brasil. Tem a meta, diz a
companhia,consolidaramar-
ca no mercado latino-ameri-
cano. Antes da nova função,
foidiretoradetradedeprodu-
tos móveis, quando imple-
mentou a estratégia da em-
presa para o setor Com 20
anos de experiência, passou
por Colgate Palmolive, Gru-
poBungeeDowChemical.

●●Fosfertil –RobertoBusato
assumiu a diretoria Indus-
trialdeFosfatadosdaFosfer-
til,produtoradematérias-pri-
masparafertilizanteseforne-
cedora de insumos para a in-
dústria química. Formado
em Engenharia de Minas,
compós-graduaçãoemtrata-
mentomineralnaUSP,oexe-
cutivoocupavaanteriormen-
teaposiçãodeChiefInforma-
tion Officer (CIO) Global da
Bunge. Uma das principais
metasdonovodiretor,segun-
do a Fosfertil, será ampliar a
participação da empresa e
ocupar espaço dos importa-
dos, responsáveis por quase
50%domercadointernodes-
te segmento.

●●UnitedAirlines–Aempre-
sa aérea americana United
Airlinestemumnovodiretor-
geral para o Brasil, Michael
Guenther, que já trabalhou
cinco anos na empresa em

São Paulo, entre maio de
2000 e julho de 2005. Ele foi
transferido no ano passado
paraasededacompanhiapa-
raaAméricaLatina, emCoral
Gables, na Flórida, onde ocu-
pavaocargodegerentedeNe-
gócioseAdministraçãodadi-
visãodeVendaseAliançasda
América Latina. Na capital
paulista,Guentherocupouos
cargosdegerenteadministra-
tivo e diretor financeiro e ad-
ministrativo paraoBrasil.

●●Y&R–AnaGomeséanova
diretora para os clientesDa-
none, Colgate-Palmolive e
Pfizer.Paraogrupoqueaten-
deVivoeTelefônica, foi con-
tratadaRenataRinaldi. Inajá
Ramosseráodiretordogru-
po que atende Bradesco,
TAMeTexaco. AndréaAbud
é a nova Supervisora de Mí-
dia para UOL e Perdigão In-
ternacionalEDanielaBenoit
assumiu o cargo de supervi-
sora deMídiaOnLine .

●●Alstom-LuizFernandoFer-
rariassumiuadiretoriacomer-
cial,demarketingedesenvolvi-
mentodenegócios do setor de
transporte da Alstom do Bra-
sil. Vai acompanhar projetos
para a indústria ferroviária, do
desenvolvimento das propos-
tas até o controle econômico e
financeiro dos fornecimentos
para clientes como CBTU,
CPTM, Metrô de Brasília e
CompanhiaVale doRioDoce.

●● Gemco – Gemco, empre-
sadesoluçõesdegestãopa-
ra o comercio, contratouLu-
cianoCorsiparaassumiradi-
retoriacomercial.Oexecuti-
vo terá o desafio de aplicar a
nova estratégia comercial
daempresa,comfocoprinci-
pal nos segmentos super-
mercadista, de magazines e
materiais de construção.
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Todos podemos ser gurus
Sergio
Lozinsky *

D
epois de quase 30
anos atuando como
consultor em ges-
tão empresarial –
área em que boa

parte do tempo é investido no
relacionamento com as pes-
soas – e de muitas leituras so-
bre filosofia e comportamento,
decidi arriscar uma opinião so-
bre a natureza humana no am-
biente de trabalho.

É preciso entender que a vi-
da tem fases bem definidas e,
em cada uma delas, há impor-
tantesmudanças físicas, psico-
lógicaseespirituaisque,depen-
dendo de como forem vividas,
determinam o que vem depois.

DOS 21 AOS 28 ANOS
A vida emocional é violenta e
instável. Um elogio por um tra-
balhobem feito leva àexultação
e celebração de uma vitória
maior que a realidade. Já uma
simples repreensão pode fazer
aquele emprego parecer um er-
roaser corrigido rapidamente.

O jovem adulto tem fome de
aprender e vai descobrir-se ao
trabalharsobcircunstânciasdi-
ferentes,aceitandodesafiospa-
ra os quais nem sempre está
preparado. Uma empresa que
tenta restringir a atuação de
umjovemtalentoaumaativida-
de repetitiva – que, provavel-
mente, ele executa muito bem –
vai perder essa pessoa logo.

A PARTIR DOS 30 ANOS
Viverviraassuntosério.Termi-
nadaafasedetestedashabilida-
des,oindivíduocomeçaaexecu-
tar um plano de realização pro-
fissional e define metas para os
próximos dez anos. O desafio é
subirnacarreira,alcançarposi-

ção de poder. Sua formação in-
telectual vai determinar o me-
lhor caminho. para isso. Há os
que vão trabalhar muito e do-
minar pelo conhecimento e os
queutilizarão habilidades polí-
ticas para manipular ações a
seu favor.

EM TORNO DOS 35 ANOS
O indivíduo costuma tomar al-
guma atitude “radical”: mudar
de emprego em busca de mais
poder, sair de casa, mudar de
cidade ou país para se mostrar
preparadoparaumaposiçãore-
levante em sua organização em
poucos anos.

Nessa fase, o sentimento é
de que a culpa é sempre dos ou-
tros – que não são inteligentes,
não percebem e, preferencial-
mente, deveriam ser “elimina-
dos” para facilitar a vida. São
atéestimuladospor isso.Balan-
ce score cards, metas trimes-
trais e orçamentos apertados
são oportunidades de avançar
na carreira. Esses métodos não
sãotãobemvistosporprofissio-
nais em outras fases da vida.

PRESTES A COMPLETAR 40
Inicia-se o “momento da verda-
de”.Percebe-sealgumaslimita-

ções físicas e reforça-se a busca
por valores pelos quais vale a
pena viver dali para frente. A
família, ou pelo menos o senti-
mento de dedicar-se mais a al-
guém, torna-se importante na
vida. Nessa fase, o indivíduo
realmente se conhece, sabe
quais são suas habilidades e
tem uma visão clara de suas li-
mitações. O problema é aceitar
isso e viver de acordo.

ENTRE OS 40 E 60 ANOS
Eis a razão do título deste arti-
go: ser um guru. A experiência
de vida nesse momento é maior
e, se for canalizada utilizando-
se as habilidades corretas, vai
tornar a pessoa um “guru” em
relação aos temas que domina,
rejuvenescendo-a mentalmen-
te e proporcionando felicidade.

A insistência em buscar me-
tas impossíveis leva o indivíduo
paraoutrocaminho,a“senilida-
de”, onde atitudes defensivas
constantessãoatônicaeoenve-
lhecimento precoce e o stress
tornam-se realidade.

Nessa fase, é comum a pes-
soa medir seu sucesso e o dos
outros pelo patrimônio acumu-
lado e focar os esforços em de-
fender o que conquistou ou em

acirrar sua luta pela busca do
que julga merecer. Talvez por
isso,osgruposmaisvisivelmen-
te felizes nessa idade sejam os
formados por artistas, músicos
ealgunsprofessores,quetraba-
lham no que realmente gostam
e têm habilidade.

Para pessoas nessa fase, a
empresa deveria proporcionar
novas experiências, que am-
pliem sua visão e as deixem em
contato com outros profissio-
nais vivendo situações simila-
res. Isso pode contribuir para
um reposicionamento adequa-
do do indivíduo na organização
ou para o reconhecimento de
que é hora de buscar outra ocu-
pação para sobreviver. É preci-
so evitar um fim melancólico de
afastamento ou de isolamento
dapessoaqueestánolugarerra-
do, na hora errada.

AOS 60 ANOS
Um novo tipo de indivíduo “re-
nasce”, tornando os anos que
lherestam osmais fantásticos e
interessantes de todos. E é aqui
que encontramos a maior men-
sagem: mais do que responsá-
veis por nossas carreiras, so-
mos diretamente responsáveis
pela qualidade de nossas vidas
e de nossos dependentes. O au-
toconhecimento é fundamental
no processo e deveríamos dire-
cionaresforços principalmente
no trabalho, que ocupa tanto
tempo em nossa existência.

Por outro lado, as organiza-
ções (empresas, institutos, uni-
versidades) precisam forma-
tar seu ambiente de trabalho
de modo a proporcionar as
oportunidades que vão tirar o
melhordecadaumemcadamo-
mento de sua existência, para
maximizar a capacidade de
atingir metas e contribuir à ri-
queza da sociedade.

* Sergio Lozinsky é líder de Es-
tratégia Corporativa da IBM Busi-
ness Consulting Services (lo-
zinsky@br.ibm.com).
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 2006. Aliás. J8.




