
Produto: EST_SUPL2 - EMPREGOS - 3 - 14/05/06 ProofCE03 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

●KeplerWeber -Milton Paulo
Silva é o novo presidente da
KeplerWeber. Silva ocupava
o cargo de diretor Administra-
tivo, Financeiro e deRelações
com Investidores do grupo
desde agosto de 2005 e subs-
titui Othon d'EçaCals de
Abreu. Segundo a empresa,
Abreu apresentou pedido de
desligamento no último dia 3,
alegando “motivos de interes-
se pessoal”. Silva iniciou sua
carreira na Forjas Taurus, pas-
sando pela Springer Carrier,
Bausch&LombBrazil eThom-
sonMultimídia.

●TAM - O publicitário Rodrigo
Mauger assumirá amanhã a
diretoria deMarketing da
TAM.GraduadoemComunica-
çãoSocial,Mauger atua há
mais de 15 anos nomercado
publicitário. A diretoria, que
engloba as áreas demarke-
ting institucional, patrocínios,
eventos, alémdo serviço de
bordo e entretenimento nas
aeronaves, passará a se repor-
tar à presidência.

●Nokia - ANokia doBrasil tem
novo diretor jurídico, Carlos
Pompermaier. O advogado
substituiuAlessandraDelDeb-
bio, transferida para a unida-
de da empresa na Itália. Pom-
permaier foi sócio do escritó-
rio TheodoroCarvalho de Frei-
tas AdvogadosAssociados.

● AtlânticaHotels International
promoveu umadança de cadei-
ras em suas unidades naGrande
SãoPaulo. TadeuMorais, ante-

riormente noComfortMoema,
assumeoQuality Suites Imperial
Hall, que era dirigido por Angela
Savioli. Angela passará ao coman-
dodoBeach ClassResortMuro
Alto. NoComfort Hotel Guaru-
lhos, a administração passa de
Marcio Stetner para Regina Carri-
jo. CarlosNunes administrará o
Park Suites ITCNova Faria Lima
eDenílsonAlthmann, o Comfort
Moema. Emsubstituição aDeníl-
son, o ClarionBerrin terá a admi-
nistradoraMaria Luiza Lupatin.

●Granero–EduardoVieiraÓr-
fãoassumiuadiretoria deCon-
troladoria doGrupoGranero
Transportes. O executivo fica-
rá responsável por áreas co-
mocontábil, fiscal, RH, jurídi-
ca, compras e TI. Órfão veio
doGrupoCBCE, tambémda
área de logística, onde traba-
lhou 10 anos.

●Medial Saúde –Luiz Kauf-
mann é o novo presidente da
Medial Saúde, cargo anterior-
mente ocupado por JinWhan
Oh. Kaufmann era integrante
doConselho há cinco anos e
participou do planejamento
estratégico e de profissionali-
zação da empresa.

●Yakult –Amultinacional japo-
nesaYakult Cosmetics contra-
tou Luiz AlexandreMoraes
para comandar a área comer-
cial da empresa.

CParamais informações aces-
sewww.ae.com.br. Colaborações
podemser enviadas para paulo.
fortuna@grupoestado.com.br

Artigo Alto escalão

Ricardo de Almeida
Prado Xavier*

Ajude o acaso a trazer coisas boas

S
erendipidade – eis
uma palavra de ori-
gem inglesa de alto
poder poético, com
significado interes-

santeeorientador.VindadeSe-
rendip, que era o nome árabe
para o antigo Ceilão, hoje Sri
Lanka, a palavra quer dizer al-
go como “a sorte de descobrir
algo interessante por acaso”.
Foi criada pelo escritor inglês
Horace Walpole que, em carta
a um amigo, em 1754, referiu-se
a um conto antigo chamado
“As três princesas de Seren-
dip”. A história tratava de des-
cobertas fantásticas feitas pe-
las três princesas quando esta-
vam a caminho do Ceilão.

Pois bem, a palavra hoje é
usada para significar aquilo
que se descobre por acaso.
Exemplos: a caminho das Ín-
dias, Colombo descobriu a
América; o mofo que contami-
nou o experimento levou Ale-
xander Fleming a descobrir a
penicilina; o pesquisador da
3M, em busca de uma cola for-
te, acabou chegando ao Post It.
Na verdade, a história das des-
cobertascientíficasedodesen-
volvimento de produtos nas
empresas mostra que uma boa
parte das inovações vêm por
acaso.

Um detalhe significativo: o
bom acaso só ocorre para pes-
soas que estão empreendendo,
em ação, fazendo as coisas
acontecer – seja em busca de
uma terra distante, seja traba-
lhando para descobrir algo no
laboratório, seja participando
de um acontecimento qual-
quer. É daí que se podem ex-
trairensinamentospráticospa-
ra a carreira e a vida.

PEQUENA AJUDA AO ACASO
Do ponto de vista das realiza-
çõespessoais,usualmenteésen-
satoseguiraregra:“Temobjeti-
vos a realizar? Então, parta pa-
ra a ação, mantenha-se fazendo
ascoisasacontecerem”.Muitas
vezes, embora tendo objetivos
sensatosefactíveisemmente, a
pessoa não age em sua busca,
por medo, por comodismo, por
descrença nas possibilidades
ou por desacreditar em si mes-
ma, como aquele com pensa-
mento negativo que diz “nada
que eu faço dá certo”. Se não
age, nada de realizar os objeti-
vos.Igualmente,senãoage,não
vaidescobrircoisasinteressan-
tes no caminho do objetivo.

Como o acaso favorece
quem age? De várias maneiras:

1)Aoexpor-se,apessoadivul-
ga suas qualificações e interes-
ses a um maior número de po-
tenciais clientes – assim, am-
plia a probabilidade de encon-
trar interessados naquilo que
oferece;

2)Aocircular, andar, visitar,

fazer, a pessoa capta informa-
ções importantes sobre o am-
biente e percebe aí novas opor-
tunidades de realização;

3) Ao buscar, o profissional
ficaconhecendooutraspessoas
e seus interesses – desenvolve a
empatia,queajudaaexporseus
planos de modo mais persuasi-
vo e convincente;

4)Emsíntese,aorealizarcoi-
sas, a pessoa aprende, amplia
seuconhecimentosobreas pos-
sibilidades, sobre caminhos
que levam à realização, aumen-
ta seu repertório de soluções.

Exemplos de como ajudar o
acaso:

1)Se apessoaestádisponível
no mercado, deve “trabalhar”
oitohoraspordiabuscandoem-
prego: lendo classificados, bus-
cando oportunidades em sites,
enviando currículos às empre-
sas, visitando empresas, telefo-
nandoparacolegasquepossam
ter indicações, freqüentando
reuniõesem que potenciais em-
pregadores vão, etc. De repen-
te,buscandoumempregoX,ela

encontra o emprego Y, tão ou
mais interessante que o procu-
rado.Ou,buscandoumarecolo-
cação, ela pode até mesmo en-
contrar oportunidade de fazer
um negócio lucrativo.

2) Se a pessoa trabalha em
uma empresa etem um projeto,
deve agir firmemente em busca
de seu desenvolvimento. Pode-
rá pedir ajuda de superiores,
buscar informação com cole-
gas, realizar pesquisas exter-
nas para a sua melhora, fre-
qüentar um curso relacionado
comoassunto,oferecerumtrei-
namento sobre isso à empresa,
contatareventuaisparceirosin-
ternoseexternosparaaconsoli-
daçãodaidéia.Derepente,agin-
do com entusiasmo e firmeza,
em vez de realizar o projeto, a
pessoa vem a encontrar uma
promoção,poisoschefesperce-
beram que se trata de alguém
com potencial realizador.

3) Se a pessoa tem um negó-
ciopróprioouumtrabalhoautô-
nomo, deve fazer um esforço
permanente de levar seus pro-
dutoseserviçosaoconhecimen-
to do maior número de poten-
ciais interessados. De repente,
buscando colocar o produto no
mercado, o empreendedor des-
cobre um novo produto ou a
oportunidade de realizar uma
parceria interessante.

CONCLUSÃO
Iniciativa – a capacidade de ini-
ciar, fazer, realizar – é a melhor
ajuda ao acaso. Mantenha-se
realizando e abra a mente para
perceber o que o mundo vai ofe-
recer. E quando as coisas boas
acontecerem por acaso, perce-
ba:nãoéacaso.Éaserendipida-
de que premia quem busca.

* Ricardo de Almeida Prado Xa-
vier, administrador de empre-
sas, é presidente da Manager
Assessoria em Recursos Huma-
nos. E-mail: ricardo.xavier@ma-
nager.com.br. Site: www.mana-
ger.com.br

Empresas mudam na AL
Paulo Fortuna

Duas grandesmultinacionais
americanas de TI reforçaram
suas estratégias na América Lati-
na, com a contratação de profis-
sionais que vão atuar a partir do
Brasil. Carlos Antonio Ferreira
passou a ser o vice-presidente de
Vendas para a América Latina da
Oracle. O executivo tem passa-
gens por T-Systems, EMCCompu-

ter Systems, Diebold-Procomp e
IBM. A EDS, especializada em
terceirização de serviços de TI,
anunciouMarcos Nascimento
como diretor de Recursos Huma-
nos e Alcino Therezo Júnior para
diretor de DesenvolvimentoOrga-
nizacional. Nascimento dirigia o
RH para oBrasil há um ano e acu-
mula a função deMarcela Zapa-
ta, que agora lidera time de espe-
cialistas e consultores nos EUA.●

Envie seu currículo para o 
e-mail: oportunidades@tpi.com.br 
ou cadastre-se através do nosso 
site: www.guiamais.com.br

• Salário Fixo • Comissões sobre Vendas
• Celular • Combustível • Vale-Refeição
• Contrato CLT • Treinamento Remunerado
• Seguro Saúde Plano Executivo
• Assistência Odontológica • Seguro de Vida

Nós Oferecemos:

• 2ª Grau Completo • Superior Desejável
• Experiência em Vendas Externas
• Conhecimentos de Informática
• Veículo Próprio e CNH

Se Você Tem:
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