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Muito se fala da solidão do poder e dos sacrifícios para chegar ao ápice da carreira. Mas os 
verdadeiros conflitos do topo costumam ser camuflados, em prol da história oficial da companhia. 
Exame entrevistou quatro ex-presidentes de grandes empresas -- Edson Vaz Musa, do grupo 
quimico francês Rhodia; Alcides Amaral, do Citibank; Alberto Perazzo, da empresa de tecnologia 
da informação Bull; e Jorge Raimundo, do grupo farmacêutico britanico Glaxo -- que contam as 
glórias e as desilusões, o que ensinaram e o que aprenderam no principal posto da vida 
corporativa.  
 
 
A primeira ação de um presidente é preparar seu sucessor 
 
 
Edson Vaz Musa, de 65 anos, ex-presidente da Rhodia 
 
Eu tinha 23 anos quando comecei minha carreira na Rhodia. Sabia que teria uma longa trajetória 
no grupo, mas nunca pensei em ser presidente. Sempre me preocupei em fazer bem-feito todos 
os meus papéis -- a carreira seria apenas uma conseqüência do meu trabalho. Hoje, os executivos 
mudam de posto e de empresa muito rapidamente. Eles mal têm tempo de sofrer as 
conseqüências do que se planta e já estão abandonando os postos. Pular de empresa em empresa 
e de cargo em cargo em pouco tempo não traz aprendizado para ninguém. Em 35 anos de Rhodia, 
mudei de cargo cinco vezes apenas. Minha última promoção -- quando me tornei presidente da 
companhia -- foi a que mais me abalou. Tive de dirigir pessoas que já tinham me dirigido e 
precisei ajustar meu comportamento àquele cargo. Eu era muito agressivo e nunca cultivei 
relações sociais muito íntimas. Questionei-me algumas vezes se daria conta da posição e se 
saberia lidar com o poder, representando bem a empresa. Tive de lidar com a cara feia de alguns 
diretores que não gostaram da minha nomeação a presidente e aprender muita coisa sozinho e na 
prática. Aprendi, por exemplo, que subir na hierarquia não significa deixar de fazer algumas 
coisas para que os outros façam por você. Não adianta eu liderar uma equipe de hoje com a 
mentalidade e a realidade de 20 anos atrás. Para saber ensinar, é preciso entender como as 
coisas funcionam no momento. E lidar com pessoas torna-se mais difícil quando você é o 
responsável por todas. Sempre vão existir três grupos numa organização: os favoráveis à sua 
postura e mentalidade (cultive-os); os contrários a seus projetos e suas idéias (não os despreze, 
eles podem apresentar observações muito úteis); e os camaleões, que concordam na teoria mas 
estão sempre em cima do muro -- esses são os mais perigosos. Para identificar os camaleões, 
contei com a ajuda constante do diretor de recursos humanos. Ele era um espelho da empresa 
para mim. É fundamental ter alguém de extrema confiança na organização, mas você não pode 
jamais deixar isso explícito. Dentre essas inúmeras personalidades e competências que transitam 
na empresa, você tem de escolher, desde o primeiro dia que assume a presidência, quem vai 
substituí-lo. Afinal, você se aposenta, mas não a empresa.  
 
 
Chega uma hora que você deve ser mais do que executivo. É preciso ser político  
 
Jorge Raimundo, de 63 anos, ex-presidente da Glaxo  
 
Quando assumi a presidência da Glaxo na América Latina, passei por todo tipo de surpresa. 
Comecei no ramo farmacêutico aos 14 anos, como entregador de remédios de uma farmácia em 
Juiz de Fora. Assumi a Glaxo numa situação complicada. A empresa devia 2,5 milhões de dólares 
e o lucro era praticamente zero. Como iria sair daquele rolo? A primeira coisa que fiz foi observar 
e ouvir as pessoas. Logo na primeira semana, perguntei aos outros diretores por que somente os 
executivos tinham direito a prato e os outros precisavam comer na bandeja. Pedi que 



providenciassem pratos para todos e, enquanto isso não foi feito, sentei-me com os operários nos 
almoços seguintes. Para os empregados, foi a festa. Para os executivos, o caos. Eles me olhavam 
torto, como quem dissesse: 'Como alguém com esse nome pode assumir a presidência?' Percebi 
que, quando chega a uma certa altura na organização, você tem de ser mais que executivo, 
precisa ser político. Aos poucos, fui conquistando a outra ala da empresa. Não existe curso para 
ser presidente. Nenhum MBA pode ensinar o que é estar no topo, até porque esse topo passa a 
ser muito relativo. Sempre vai existir um chefe acima de você -- ele só não está ali do seu lado. 
tive de engolir muitos sapos durante os 14 anos de presidência. Tive de ouvir chefes de fora que 
não entendiam nada de América Latina e desconfiavam de tudo o que eu estava fazendo. Outros 
chefes, apesar de bons, eram centralizadores e autoritários. Mas a presidência ensina muito. 
Aprendi a entender as pessoas e suas necessidades. Você pode ter um executivo que trabalhe oito 
horas por dia e ter outro que trabalhe apenas meia hora, mas faz aquilo com paixão. Para 
entender isso, é preciso experiência e uma dose de instinto. Toda boa lição traz arrependimentos. 
Eu me arrependo de ter aceitado algumas vezes a regra do jogo. Arrependo-me, sobretudo, de ter 
viajado tantos fins de semana e ter me ausentado da minha família.  
 
 
Transmita tranqüilidade, mesmo quando o barco estiver naufragando  
 
Alcides Amaral, de 66 anos, ex-presidente do Citibank  
 
Quando entrei no Citi, estava cursando a faculdade de jornalismo e, claro, o meu sonho era ser 
jornalista e não presidente de banco. Em 1967, casei-me e tive de optar entre a carreira no 
Citibank e meu trabalho nos Diários Associados. Optei pelo banco. No Citi, minha trajetória foi 
muito dura, pois eu não tinha uma formação acadêmica adequada à função. Tive de fazer cursos 
menores de administração, ler muito sobre gestão e mergulhar em todo tipo de conhecimento. 
Nunca exigi posições, reconhecimento ou cargos, e arrependo-me de não ter sido mais ambicioso. 
Eu era muito acomodado. Achava que o chefe estava olhando por mim, e nem sempre isso 
acontece. Algumas vezes, porque o chefe só vai olhar por ele mesmo. Outras, porque ele pode 
não ter idéia do que você espera daquela empresa. Eu só deixei minha vontade clara quando 
busquei a presidência. Entre 1994 e 1995, fiquei como presidente interino por quatro meses. Por 
esse motivo, achei que na transição meu nome era certo para assumir em definitivo a posição. 
Porém, outra pessoa foi escolhida e eu continuei como segundo. Fiquei revoltado, pensei em sair 
do banco. Rasguei todas as camisetas com o símbolo do Citi que eu costumava usar para correr. 
Cheguei a perguntar para o chefe de recursos humanos em Nova York o motivo da decisão. A 
resposta foi uma espécie de eufemismo para dizer que já estava velho para assumir o cargo. 
Achei que tinha chegado ao fim, quando um amigo me convidou para assumir o mercado 
brasileiro de private bank. A posição me possibilitou um contato maior com Nova York e, em 
1998, entrei no páreo novamente para disputar a presidência. Dessa vez, entrei para ganhar. 
Minha idade se transformou em símbolo de experiência e, de repente, estava sentado novamente 
na cadeira número 1. É mentira dizer que não nos sentimos mais importantes ao conquistar um 
cargo desse, mas nem tudo é sonho. A presidência me trouxe decepções, alegrias, surpresas e 
lições. Apostei em pessoas que me decepcionaram, tive de reconhecer e saber lidar com muitas 
ovelhas negras e afastar sutilmente aquelas que se aproximavam apenas do poder. O principal 
papel de um presidente é transmitir tranqüilidade para sua equipe, mesmo que o barco esteja 
naufragando. Não é você que tem de se sentir valorizado. É a equipe que precisa desse 
reconhecimento e de segurança dentro de uma organização. Minha trajetória foi de sucesso, mas 
me arrependo de algumas coisas que fiz e, principalmente, das que deixei de fazer. Deixei de 
viver minha própria vida pelo desenvolvimento do banco. Hoje, acredito que quem trabalha todo 
fim de semana não é um super-homem, é um desorganizado.  
 
 
Formar equipes é a principal função de um presidente  
 
Alberto Augusto Perazzo, de 56 anos, ex-presidente da Bull  



 
Entrei na Bull como gerente de marketing e não tinha pretensões maiores além de fazer meu 
trabalho bem- feito. Mas chega uma hora que a fruta está madura e você começa a ter apetite por 
ela. Foi assim comigo. Ao passo que fui entendendo a organização e ganhando espaço, a 
presidência passou a ser um objetivo, que atingi em 1990. O que você espera quando é nomeado 
presidente é fazer tudo o que os outros não fizeram antes. Mas não demora dois meses para 
percebermos que as coisas não funcionam bem assim. Você depende dos acionistas, de um 
conselho e de vários fatores que podem impedi-lo de colocar suas idéias em prática. Uma coisa é 
depender de um presidente. Outra, bem diferente, é ser o presidente e ter de prestar contas. Uma 
das grandes dificuldades que o cargo exige é colocá-lo como o único a dar o pontapé de diversos 
assuntos. Você está lá para tomar as decisões (certas, de preferência). A maior lição que a 
presidência me deu foi entender que sozinho você não faz nada. Por isso, minha preocupação 
sempre foi montar boas equipes -- essa é a principal função de um presidente. Muitas vezes, em 
situações importantes, reuniões internacionais, eu não ia. Mandava alguém da equipe 
acompanhar a reunião. Você precisa, porém, distinguir os confiáveis daqueles que se passam por 
confiáveis, pois pessoas perigosas existem sempre em qualquer lugar. A presidência me custou 
esforços, cabelos a menos e quilos a mais, mas me possibilitou ser a pessoa que sou hoje e ter a 
vida que tenho hoje. Não tenho arrependimentos, tenho mágoas. A mágoa maior é de não ter tido 
tempo suficiente para estar com meus filhos. Mas, hoje, posso fazer tudo o que sempre quis -- 
curso a faculdade de filosofia (um sonho antigo) e posso desfrutar da companhia dos meus três 
filhos.  
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