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Oengenheiro LudovicoSebas-
tiãoCosta acabadeassumir o
cargodeDiretor deOperações
daYamananoBrasil, empresa
demineraçãodeouro, coma
responsabilidadepelas ativida-
desdemineração e dos proje-
tos e empreendimentos da
companhia noBrasil. Costa
esteveanteriormente naRio
ParacatuMineração,Minera-
çãoSerra da Fortaleza, Rio
Tinto enaCompanhia Vale do
RioDoce.

ABlueTreeHotels contratou
SandraMaia comoexecutiva
deMarketingCorporativo. A
profissional terá comometa
estabelecer novaspolíticas de
comunicação interna e externa
nacompanhia, visando ao for-
talecimentodamarca nomer-
cado.Sandra teve passagens
pelaSecretaria de Estadodos
NegóciosdaAgricultura, Cia.
Brasileira deMetalurgia eMi-
neração, Phillips eNestlé,
alémde ter sido gerente de
ComunicaçãodaAccorHotels.

Filialbrasileiramuda
decomando

GaetanoCrupi acabade ser
promovidopara o cargode
presidente da filial brasileira
daEli Lilly. Antes, era o líder
global dedesenvolvimento de
negóciospara omedicamento
paradisfunção erétil Cialis. Ele
entrano lugar dePhilippePru-
fer, promovido para adireção
deárea dosPaíses Europeus
dePorteMédio –Suíça, Portu-
gal, Grécia, Bélgica,Holanda,
Suécia,Dinamarca,Noruega,
Islândia –, comsede emViena,
naÁustria.

Autoconhecimento
ajudacarreira
RobertWongé chinês,masem
23anos de carreira noBrasil
contratoumais de200presi-
dentesdecompanhias. Ahistó-
ria de suas experiências está
no livroOSucessoEstá no
Equilíbrio (216 págs., R$
37,00), editado pelaCampus/
Elsevier. “Para chegar a um
cargo executivo, é necessário
que apessoa se destaquee
tenhapersonalidade. E, para
isso, autoconhecimento é fun-
damental, pois ele gera a auto-
confiança”, afirmaWong.

COMOCONTINUARNAATIVA

Giro

Áreadeoperações
temnovodiretor

Executivachegapara
fortalecermarca

● Planejar:Reflita desde cedo so-
bre alternativas para uma segun-
da carreira e prepare o caminho, o
que pode envolver umapoupança,
redede relacionamentos ou até
mesmoestudos. É preciso tam-
bémanalisar possibilidades e pen-
sar sobre qual carreira se pode
seguir depois da aposentadoria e
emquais empresas a experiência
pode ser umdiferencial.

● Consultoria:Umcaminhomuito
seguidopelos executivos aposen-
tados é o ramo de consultoria, por
causa da experiência que acumu-
lame a falta de vínculo profissio-
nal da atividade. Para isso, no en-
tanto, é precisomanter-se atuali-
zado como setor emque se quer
trabalhar e aprender a lidar com
projetosmais rápidos e atrelados
a resultados.

●Vidaacadêmica:Daraulas é sem-
pre ummododepassar paragera-
çõesmais novas as experiências
vividase renovar conhecimentos.
Masnãodápara entrar de repente
navida acadêmica, é preciso ter
mestradoedoutorado.

● Investimentos:Planejar o negó-
cio próprio ou investir emalgo no-
vo é o sonho demuitos profissio-
nais. Para isso é preciso pensar
comoqualquer empreendedor,
avaliarmercados, ter giro de capi-
tal e planejamento.

● Terceirizado:Umaalternativa
encontradapormuitos é atuar co-
moprofissional terceirizado em
empresas. Perdem-se direitos da
CLTebenefícios de outros executi-
vos,mas a pessoa continua inseri-
da na cultura corporativa.

Executivosbuscamsegunda
carreiraparanãoseaposentar

CARREIRAS

Publicidadecresceu17%notrimestre

ELILILLY

Montar negócio ou mudar de profissão faz parte da estratégia para se manter na ativa

Marina Faleiros

Quando alguém perguntava ao
executivo Sérgio Cruz sobre o
que faria depois de se aposen-
tar, ouvia uma resposta forte:
“Se eu tiver que me aposentar,
nodiaseguinteeumorro!”Cruz
até aposentou, mas no dia se-
guinteestavadevoltaaobaten-
te.Ele fez umacordo comaem-
presa onde trabalhava, a segu-
radora Marsh, para continuar
naativa,masagoranacondição
de consultor.
Suahistórianãoéexceção.O

modoquemuitosexecutivosen-
caramaaposentadoriaestámu-
dando e cada vez mais gente
quer continuar trabalhando,
mesmosetiverdetrocardepro-
fissão. Amudança tem explica-
ção: as pessoas estão vivendo
mais. A expectativa de vida do
brasileiro saltou de 62,6 anos
em 1980 para 71,7 anos, em
2004.E, comos avançosdame-
dicina,osaposentadosestãoca-
da vez mais ativos e a idéia do
aposentadodepijamasassistin-
doa tevêassustamuitos profis-
sionais a que se costumaram a
uma vida agitada.
O segredo para continuar

trabalhando, segundo especia-
listas,éoplanejamento.“Come-
çar a pensar no assunto é o pri-
meiropasso, depois poupar, re-
fletir sobre o que se faz bem e
colocararedederelacionamen-
tos em dia ajudam”, diz Karin
Parodi,sóciadoCareerCenter.
Manter-se atualizado tam-

bém é crucial. “Existe muita
competição e guerra por talen-
tos. O aprimoramento de capa-
cidades vai permitir que o exe-
cutivo jogue por mais tempo”,
diz Rodrigo Araújo, sócio da
KornFerry.
Para ele, as opções de quem

tem grande experiência são
muitas, desde o empreendedo-
rismo até a vida acadêmica (ve-
jaquadro).“Oúnicoperigoéche-
gar nesta etapa e ser pego des-
prevenido, o que acontece com

quemvinculoumuito seu nome
à organização e não pensou em
um mecanismo de continuida-
de da vida profissional.”
Cruz é umexemplo de quem

se preparou. Ele sabia que uma
horateriaquedeixarseucargo,
já que a Marsh exige que todos
os funcionários se aposentem
aos 65 anos. Ele fez dezenas de
cursos, inclusive fora do país, e
naépocadedeixaraempresa já
tinha uma proposta de empre-
go como consultor nas mãos.
“Então propuseram que eu fi-
casse como terceirizado. Perdi
benefícios como carro e plano
médico, mas tenho um custo
aceitável para a empresa.”
Outrasegundacarreiramui-

to procurada é a vida acadêmi-
ca.SérgioLuizAssis foidonode
consultoria durante a vida to-
da,alémdeteratuadocomoexe-
cutivoemmultinacionais.Hoje,

é professor da Faculdade de
Economia e Administração da
USP. “Tenho 70 anos e já esta-
riamuito além do tempo deme
aposentar, mas o convívio na
universidade é muito interes-
sante, porquemantenho conta-
to com pessoas mais jovens e
posso passar minha experiên-
cia.”
Masseguirestacarreiraexi-

gepreparo.Assissempreatuou
comoprofessorparcial, fezmes-
tradoedoutorado. “Tenhouma
série de conhecidos que gosta-
riam de seguir a vida acadêmi-
ca,mas não conseguemporque
é preciso ter títulos, tem que se
preparar durante anos”, diz.
RudolfHohnéoutroquetam-

bémnãovêproblemaalgumem
continuar trabalhandomais de
10horas por dia.Depois de pre-

sidir a IBM por 11 anos, dei-
xou o cargo aos 57 anos para
entrar em novos negócios e
investiu em três empresas.
“A primeira não deu certo,
mas a segunda cresceu e de-
pois a vendi.” Agora, aposta
numa empresa de tecnolo-
gia, a Profit-Ti. “Trabalho
comsoftware emassociação
com pessoas muito mais jo-
vens, o que é excelente pois
mesclamos experiências.”
Hohntuaaindacomocon-

selheirode duas empresas, é
presidentedaONGAçãoCo-
munitária do Rio de Janeiro
e atua em entidades seto-
riais, como a Federação das
IndústriasdoRioeaAssocia-
ção Comercial da cidade.
“Não quero parar de forma
nenhuma. Trabalho muito
masnãotenhoaqueleestres-
se de ficar operando só den-
tro de uma empresa.”●

LIVRO

NOCAMPO-Jogadores,comoRonaldo,vestiramacamisadoSantander

Entre as estatais, Caixa assumiu liderança com gasto de quase R$ 70milhões

EXPERIÊNCIA–Sérgio LuizAssisdáaula comovoluntário edizqueaindanãovislumbraahoradeparar

TRABALHO

YAMANA

SEGUNDA-FEIRA
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TERÇA-FEIRA
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QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

BLUETREE

MÍDIA

Carlos Franco

O mercado publicitário inves-
tiu R$ 8,1 bilhões nos meios de
comunicação no primeiro tri-
mestredoano,umcrescimento
de17%emrelaçãoaomesmope-
ríodo de 2005, segundo dados
do Ibope/Monitor.
Umdosdestaquesfoioinves-
timentodeinstituiçõesfinancei-
ras, entreasquaisoBancoSan-
tander Banespa, que pôs em
campojogadoresdaSeleçãopa-
ra vender sua imagem e seus
produtos.Acampanhaaservei-
culada até o fim do ano está or-
çada emUS$ 100milhões.

Nosetorpúblico,aCaixaEco-
nômicaFederal liderouo inves-
timentopublicitáriocomautori-
zações que somaramR$ 69,912
milhões, muito à frente da Pe-
trobrás, com R$ 43,072 mi-
lhões, embora os dados do Ibo-
pe/Monitor não levem em con-
ta a política de descontos dos
veículos de comunicação.
A assessoria da Caixa justifi-
cou o investimento alegando
queestesderamfôlegoaprodu-
toscomoocréditoparaahabita-
ção, cujos contratos somaram
R$3bilhõesnoprimeirotrimes-
tre. Para os executivos da Cai-
xa, apesar desse investimento,

a instituiçãocontinuaa investir
menos que bancos privados
comos quais concorre, a exem-
plo de Bradesco e Itaú.
Asagênciasqueautorizaram
o investimento da Caixa foram
TBWA/BR, SNBBNovagencia
e Fischer America. Já a Petro-
brás atua com as agências Du-
da Propaganda, F/Nazca Saat-
chi &Saatchi e Quê! (PPR).
Neste primeiro trimestre
nãohouvealteraçãonoranking
das agências, liderado pela Y&
R (Casas Bahia), que investiu
R$557milhões, seguida deMc-
Cann-Erickson, AlmapBBDO,
DM9DDBe JWT.●

Planejamento é
essencial para
quem busca
segunda carreira

VIVI ZANATTA/AE
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