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T H E  WA L L  ST R E E T  J O U R N A L  A M E R I C A S .

POR KATY MCLAUGHLIN
THE WALL STREET JOURNAL

John Clark, professor de hor-
ticultura na Universidade de
Arkansas, tem uma missão:
criar uma amora melhor. E para
Clark, uma amora melhor é
uma amora mais doce.

Nos últimos 26 anos, ele
vem pacientemente polinizan-
do flores de amora à mão e
fazendo cruzamentos que pro-
duzem frutas mais firmes e
bem mais adocicadas.

As amoras de Clark fazem
parte da corrida da doçura que
está chegando às gôndolas de fru-
tas nos Estados
Unidos. As vendas da
laranja Cara Cara,
uma variedade rosa-
da, mais doce e menos
ácida produzida pela
americana Sunkist,
triplicaram desde seu
lançamento em 2004,
por exemplo. Diversas
empresas e associa-
ções estão fazendo
marketing maciço de
novas maçãs. Nos
últimos cinco anos,
foram lançados pêsse-
gos, ameixas, nectari-
nas e melancias mais doces.

Essas frutas são criadas
para terem níveis mais altos de
açúcar e mais baixos de acidez. 

As novas frutas mais doces
refletem alterações significati-
vas na fruticultura dos Estados
Unidos. Antes, novas varieda-
des eram desenvolvidas geral-
mente por universidades e dis-
tribuídas de graça para quem
quisesse cultivá-las. Agora,
empresas privadas investem
milhões de dólares para desen-
volver novas variedades,
patentear e registrar a marca

de suas invenções e fazer o
marketing delas mundialmen-
te, da mesma maneira que se
faz com refrigerantes e batatas
fritas. Os viveiros onde são cul-
tivadas as amoreiras de Clark,
por exemplo, pagam royalties
de cada planta para a
Universidade do Arkansas. 

O número de patentes conce-
didas para variedades de frutas
aumentou 37% entre 1994 e 2004,
comparado com os dez anos ante-
riores, segundo Jennifer Drew e
Philip Pardey, pesquisadores do
Departamento de Economia
Aplicada da Universidade de

Minnesota. O objetivo das empre-
sas de pesquisa e desenvolvimen-
to: criar e vender frutas saboro-
sas o bastante para competir com
refeições ligeiras saudáveis.

As frutas mais doces podem
ter um pouco mais de calorias e
açúcar, mas também têm níveis
altos de vitaminas, minerais e
fibras, e por isso os nutricionis-
tas não se preocupam com elas.
“Se existe um jeito de fazer com
que as pessoas achem as frutas
mais gostosas, ótimo”, diz Dawn
Jackson, porta-voz da Associação
Dietética Americana. 

Americanos tentam criar
frutas mais adocicadas

POR RHONDA L. RUNDLE
THE WALL STREET JOURNAL

D ESDE a antiguidade, as
pessoas sabem das quali-
dades germicidas da

prata. Cadáveres eram enrola-
dos em panos com prata para
evitar mau cheiro. Leite guar-
dado em vasilhas de prata não
azedava tão depressa. Agora, a
prata está surgindo como mate-
rial contra bactérias e odores
numa porção de produtos de con-
sumo, de meias esportivas a má-
quinas de lavar.

Há pouco tempo, a varejista
americana Sharper Image lan-
çou uma linha de contêineres de
plástico para comida feitos com
nanopartículas de prata para
manter os alimentos frescos. As
caixas, que custam US$ 69,95 a
dúzia, receberam boas críticas
na Amazon.com, que vende pro-
dutos da Sharper Image. Um
comprador entusiasmado con-
tou que os morangos ficam fres-
cos por duas semanas. 

Em março, a sul-coreana
Samsung Electronics lançou nos
Estados Unidos uma nova lava-
dora que usa íons de prata para
desinfetar a roupa. A Plank,
uma pequena empresa de
Boston que vende acessórios
para ioga, apresentou recente-
mente o Cor, um sabonete que
tem a prata como principal
ingrediente ativo. A empresa
diz que seu fornecedor também
está desenvolvendo xampu e
pasta de dente com prata. 

Bens de consumo que incor-
poram prata como ingrediente
antimicróbios — alguns deles
produzidos com o uso da nano-
tecnologia para juntar as molé-
culas dos materiais — foram
lançados há cerca de três anos
na Ásia. Alguns observadores

acreditam que eles agora vão
estourar nos EUA. 

“Nanopartículas de prata
podem virar o próximo produto
da moda, assim como os sabo-
netes antibactéria conquista-
ram os consumidores dez
anos atrás”, diz
Marlene Bourne, presi-
dente da
B o u r n e
Research,
empresa do
A r i z o n a
especializa-
da em tecnolo-
gias emergentes. 

Os produtos costumam
custar caro (a barra do sabone-
te Cor, por exemplo, custa US$
115). Mas como usam quantida-
des bem pequenas do metal pre-
cioso, a alta da prata nos últi-
mos 12 meses não teve muito
impacto sobre eles. 

Mas a proliferação de produ-
tos que contêm prata preocupa
autoridades ambientais porque
o metal é altamente tóxico para
a vida aquática. (Ele só é tóxico
para humanos em grandes
quantidades, o que não é o caso
quando se trata desses produtos
de consumo.) 

Outra grande questão é se
podem surgir cepas resistentes
de bactérias se o mercado for
inundado por nanopartículas
de prata. 

A prata combate microorga-
nismos por interferir em pro-
cessos como a forma como res-
piram e se reproduzem. Testes
mostram que íons de prata
matam uma variedade de
microorganismos que vai desde
a Escherichia coli, que causa
intoxicação alimentar, ao
Staphylococcus, responsável
por certas infecções graves.

O metal fica mais ativo con-
tra micróbios quando é trans-
formado em pequenas partícu-
las, porque elas podem cobrir
uma superfície maior quando
em contato direto com a bacté-
ria, diz Andrew Maynard,
médico e chefe da assessoria
científica do Projeto sobre
Nanotecnologias Emergentes
do Centro Internacional para
Acadêmicos Woodrow Wilson,
em Washington.

Na nova lavadora da
Samsung, um dispositivo insta-
lado ao lado do tambor usa cor-
rente elétrica para tirar nano-
partículas de duas placas de
prata cada vez que a máquina é
ligada (a prata deve durar 10
anos ou 3.000 ciclos antes de pre-
cisar ser substituída). Os íons
resultantes são injetados no últi-
mo ciclo de lavagem. A empresa
diz que o processo remove ou
mata 99,9% das bactérias que

causam odores. Ela também
promove as máquinas
SilverCare Technology, que cus-
tam em torno de US$ 1.200 nos
EUA, como conservadoras de
energia porque elas desinfetam
as roupas sem usar água quente. 

Na Ásia e na Europa, a sul-
coreana LG Electronics e a divi-
são alemã da Daewoo já ofere-
cem refrigeradores e aspirado-
res de pó que contêm prata.

A prata como antimicróbio
também é cada vez mais popu-
lar em roupas esportivas.
Muitos fabricantes, como a
Adidas e a Polartec, obtiveram
licença da Noble Biomaterials
Inc. para uma fibra de náilon
coberta de prata chamada X-
Static. No ano passado, a
Brooks Sports lançou uma
linha de roupas salientando a
capacidade de ajuste térmico e
proteção de odores das fibras
de prata.

Taí um germicida jóia
Máquinas de lavar, refrigeradores e até roupas exploram o lado menos chique da prata

Luvas e camiseta da  ARC Outdoors que eliminam 
odores; e uma lavadora  SilverCare da Samsung.

POR JOANN S. LUBLIN
THE WALL STREET JOURNAL

Andy Armstrong é um vete-
rano de relações públicas, aspi-
rante a escritor e cartunista
com trabalhos publicados — e
trabalha como carteiro quando
o tempo está bom. Ele busca um
cargo em RP desde que perdeu
seu emprego numa agência de
Nova York em 2002.

Aos 49 anos, morador de New
Jersey, ele culpa principalmente
a idade. “Ser mais velho não
ajuda”, observa Armstrong, uma
pessoa afável e discreta. “Já ouvi
me descreverem como ‘superqua-
lificado’ muitas vezes.”

Essa queixa é comum entre
candidatos a emprego mais
velhos. Mas obstáculos menos
óbvios também os atrapalham.
Alguns, por exemplo, resistem
ao duro trabalho necessário para
se conseguir um emprego signifi-
cativo, diz Richard H. Beatty,
autor de vários livros sobre avan-
ço profissional.

Outros candidatos mais
velhos “têm muita dificuldade
em pensar sobre novas manei-
ras de fazer as coisas”, acres-
centa Diane Darling, uma espe-
cialista em relacionamento pro-
fissional de Boston.

“As empresas ignoram a
idade de um candidato quando
ele é impecavelmente profissio-
nal e tecnologicamente atuali-
zado”, observa Bill Heyman,
presidente da firma de recruta-
mento Heyman Associates de
Nova York.

Uma procura de emprego
mais focada e eficiente ajudaria
Armstrong a superar possíveis
resistências à idade, concluí-
ram esses especialistas depois
de conversarem com ele a meu
pedido. Eles sugeriram algumas
idéias para se contornarem os
obstáculos da busca de emprego
quando se tem mais de 45 anos.
Eis as principais estratégias:

Prepare um currículo que
enfatize seus pontos fortes, em
vez da ordem cronológica. 

Armstrong deu aos três um

currículo listando as datas para
cada emprego desde 1978. Ele
ressaltava sua recente falta de
emprego — e omitia seu conhe-
cimento do negócio de automa-
ção de escritório. Esse currículo
“não consegue fechar a venda”,
afirmou Beatty, que trabalha
como consultor de recursos
humanos de Maryland.

O currículo “precisa ser
mais enfático”, concordou
Heyman, que se especializa em
recrutamento de profissionais
seniores de RP. Ele acha que o

currículo devia afirmar que
Armstrong vendeu quase 90 car-
tuns para revistas. As empresas
gostam de pessoas que fizeram
alguma coisa “fora do comum”,
diz o recrutador.

Acatando as críticas,
Armstrong revisou seu currículo
duas vezes. A versão mais recen-
te resume suas qualificações no
topo, o que é seguido por uma
breve lista de habilidades essen-
ciais e a descrição de seus prin-
cipais feitos. Ele empurrou seu
histórico profissional para a
segunda página e camuflou a
idade deixando de mencionar os

empregos anteriores a 1987. Mas
chamar a atenção imediata para
as realizações pode deixar os
gerentes de contratação suspei-
tos em relação a lacunas de
emprego, adverte Beatty. “É
uma faca de dois gumes.”

Acelere sua procura de
emprego usando novas ferra-
mentas da internet. 

Armstrong gasta tempo
demais visitando sites de empre-
sas individuais, diz Beatty. “Por
que não deixar a tecnologia
fazer esse trabalho?” Ela sugere
usar os sites especializados em
emprego, que agregam vagas
anunciadas em fóruns de
emprego, sites de empresas e
anúncios classificados.

Amplie sua rede de contatos
e dê retorno rápido às sonda-
gens que receber.

Tantos ex-colegas de trabalho
deixaram o ramo de RP ou se
aposentaram que “a falta de con-
tatos está me matando”, queixa-
se Armstrong. Por outro lado, ele
nunca se filiou à associação do
setor porque lhe disseram que
era desperdiçar dinheiro.

Heyman acredita que
Armstrong pode começar a
reconstruir sua rede profissio-
nal visitando um ex-colega de
trabalho que atualmente chefia
uma grande firma de RP.

Darling, que é fundadora da
Effective Networking, pede a
Armstrong que faça uma lista
de todo o mundo que ele conhe-
ce e arregimente sua ajuda.

Melhore a maneira de se
apresentar, solicitando críticas.

A idade pode ser uma barrei-
ra se você não se promover com
determinação. Isso explica em
parte por que a procura de
emprego de Armstrong está
parada. “Ele precisa manter um
senso de urgência” nos contatos
que faz e nas entrevistas de
emprego, diz Heyman.

Armstrong deve contratar um
orientador de carreira para gra-
var em vídeo falsas entrevistas e
ensiná-lo a agir de maneira
mais afirmativa, propõe Beatty. 

CARREIRA

Como trabalhadores mais velhos
podem buscar um novo emprego
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 9 jun. 2006. Economia, p. B15.  




