
COMO A REDE DELES
AJUDA O NEGÓCIO
Executivos no topo da carreira contam como usam
seus relacionamentos em benefício da empresa
Silvana Mautone

Q UANDO A IBM LANÇOU SEU PRIMEI-
ro computador pessoal, em 1981, o
software escolhido foi o MS-DOS.
da Microsoft. Foi o passo inicial pa-

ra que a empresa de Bill Gates, até então des-
conhecida, se tornasse a gigante que é hoje. O
que poucas pessoas sabem é que a parceria com
a IBM só foi desencadeada graças à rede de re-
lacionamentos de Mary Gates, a rnãe de Bill.
Ela fazia parte do conselho da United Way, uma
conhecida ONG americana, e um de seus cole-
gas era John Akers, importante executivo da
IBM. Akers estava conduzindo a entrada da com-
panhia no mercado de PCs. Foi Mary, entre uma
reunião e outra, quem falou a ele sobre a exis-
tência de pequenas empresas inovadoras. Ale
então, a IBM tinha como hábito negociar ape-
nas com grandes corporações. A Microsoft aca-
bou vencendo a concorrência e o final da histó-
ria é de conhecimento público.

O networking ficou conhecido no ambiente
empresarial como a prática de investir na for-
mação de redes de relacionamentos. Algo abso-
lutamente legítimo, mas que acabou
ganhando uma conotação negativa
por ser muito associado à obtenção
de vantagens pessoais — sobretu-
do de vagas no mercado de traba-
lho. Em sua maioria, presidentes de
empresas não precisam fazer esse
tipo de networking. O que eles fa-
zem é usar a rede de relacionamen-
tos que construíram ao longo de sua
carreira para gerir melhor as empre-
sas que comandam. E isso está se
tornando mais importante. No ce-
nário atual, em que o tempo para a
tomada de decisões diminui e o nú-
mero de variáveis envolvidas au-

menta, essa rede de contatos representa um
caminho veloz e seguro para a descoberta de
uma nova tendência, a visualização de um ris-
co, a contratação de um profissional impor-
tante. 'Ternos acesso a muitas informações,
mas a grande dificuldade é separar o que
é relevante para o negócio", diz Elcio Aní-
bal de Lucca, presidente da empresa de

Presidente da Jones Lang La Salle

Quem está na rede dela: Hélio Magalhães (presidente
da Amex e da Câmara Americana de Comércio), lêda
Novais (diretora-geral da BDO Trevisan), Jairo Okret (sócio
da Korn Ferry), José Romito (diretor de investimentos
imobiliários do Citibank)

•'Converso com pessoas de outros setores para trocai
idéias sobre boas práticas de gestão. Foi assim que
consegui reunir dados para, por exemplo, convencer
a matriz de que precisávamos de um diretor de
recursos humanos, não apenas de um gerente"

informações financeiras Serasa. "Quan-
do acesso a minha rede, recebo o
que preciso já filtrado,"

A opção da Nokia de ampliar
sua fábrica de celulares em Ma-
naus, anunciada em 2003, é um
exemplo de quanto o network po-
de influenciar uma decisão de ne-
gócios. Fernando Temi, que há um
ano era o presidente da empresa no
Brasil, queria dividir com a matriz
a responsabilidade pelo investimen-
to de cerca de 100 milhões de dólares.
Quando o principal executivo mundial
da Nokia, Jorma Ollila. veio ao país. Ter-



Gioji         Okuhara
Presidente da Faber-Castell

Quem está na rede dele: Carlos Alberto
Júlio (presidente da HSM), Robert Wong
(ex-headhunter e sócio da consultoria P&L),
Peter Dam (presidente da Colgate-Palmolive)

"Sou muito seletivo com a minha rede de
relacionamentos. Cuidar dela exige tempo.
Você recebe muito e precisa estar pronto
para retribuir"

ni pediu a alguns membros de sua rede —
entre eles Fernando Tigre, presidente da
Alpargatas na época, Gustavo Mario, do
Citibank, e Alexandre Silva, da GE—que
o ajudassem a mostrar a Ollila o cenário
local. "Ele trocou idéias sem intermediá-
rios e pôde tirar suas dúvidas", diz Temi.

Para Brian Uzzi, professor de liderança
na escola de negócios Kellogg, em Illinois,
nos Estados Unidos, tão importante quan-
to saber usar a rede de relacionamentos é
preocupar-se em ter diversos perfis de pes-
soas. Uma rede muito homogênea não fun-
ciona como um estímulo à criatividade e
pode servir apenas para promover um eco
das idéias do executivo. "O contato com
pessoas que têm vivências diferentes dá
acesso a novas visões e posicionamentos",
afirma Adilson Primo, presidente da Sie-
mens. Essa troca de idéias com executivos
de esferas diversas deu à presidente da con-
sultoria imobiliária Jones Lang La Salle no
Brasil, Sandra Ralston, os argumentos de
que ela necessitava para convencer a ma-
triz, no final do ano passado, de que a ope-
ração local precisava de um diretor de re-

Ricardo Knoepfelmacher
Presidente da Brasil Telecom

Quem está na rede dele: Plínio Musetti
(sócio do JPMorgan Partners), Carlos
Betancourt (presidente da Colliers
International), Francisco Salazar (sócio da
Datamonitor tio Brasil), Manoel Amorim
(diretor da Telefônica internacional)

"Há dez anos me encontro mensalmente com
um grupo de presidentes. Não perco por
nada. Chego a alterar datas de viagens e
reuniões de conselho para poder participar"



network

Meyer Joseph Nigri
Presidente da Tecnisa

Quem está na rede dele: Carlos Alberto
Júlio (presidente da HSM), Manoel Amorím
(diretor da Telefônica Internacional), Gioji
Okuhara (presidente, da Faber-Castell)

"Contratar profissionais com a ajuda de
pessoas da minha rede de relacionamentos
é a melhor estratégia. Todos os executivos
de peso da empresa hoje foram fruto
de boas indicações"

cursos humanos. Até então a companhia ti-
nha apenas um gerente para a área. "Mos-
trei que as várias subsidiárias de grandes
empresas aqui instaladas tinham diretores
de RH respondendo diretamente aos pre-
sidentes", diz Sandra.

Manter a rede de relacionamentos é al-
go que exige dedicação — mesmo para um
presidente. E ela só se fortalece se todos
os envolvidos se beneficiam dela. "E um
caminho de mão dupla", diz o headhunter
Dárcio Crespi, sócio da Heidrick & Strug-
gles. Por isso, leda Movais, diretora-geral

da BDO Trevisan, evita os tra-
dicionais almoços e se apro-
xima de seus contatos so-
mente quando acredita po-
der oferecer algo relevan-
te. "Prefiro enviar um
e-mail com o resultado de

uma pesquisa que terá uti-
lidade para a pessoa".

afirma. Ela tam-
bém faz parte de
associações e
ONGs, como
a Fundação
Nacional da
Qualidade

e a Câmara Americana de Comércio. "São
espaços que suscitam relacionamentos mais
transparentes e confiáveis."

A confiança é o que sustenta a rede des-
ses executivos. Como todo mortal, eles tam-
bém precisam ter pessoas com quem se
sintam à vontade para desabafar num mo-
mento de tensão e trocar impressões que
podem ser cruciais para o futuro do negó-
cio. O problema é que a posição exige se-
letividade. Isso explica o sucesso de uma
associação como o Young Presidents Or-
ganizatíon (YPO), grupo internacional sem
fins lucrativos que só no Brasil reúne 200
líderes empresariais — entre eles, vários
dos executivos entrevistados por EXAME,
que pediram para não ser identificados co-
mo membros. O YPO é como um clube fe-
chado, no qual só são aceitos novos inte-
grantes indicados pelos sócios atuais. Uma
de suas regras é o sigilo absoluto.

Para muitos presidentes, a rede de re-
lacionamentos é a principal fonte na bus-
ca de profissionais para as posições mais

Presidente da Promon

Quem está na rede dele: Pedro Passos (presidente do
conselho da Natura), Tomas Makkay (fundador da Promon),
Elcio Aníbal de Lucca (presidente da Serasa), Hélio Magalhães
(presidente da Amex e da Câmara Americana de Comércio)

"Saber gerir redes de relacionamentos é uma competência que
os administradores precisam ter. Essa habilidade tem de ser
desenvolvida mesmo por quem prefere um estilo mais discreto.
Já me incomodei em fazer isso, mas aprendi a gostar"

altas na hierarquia. "Gosto de contratar
pessoas por indicação, e estou convenci-
do de que as chances de acerto são maio-
res", diz Meyer Joseph Nigri, presidente
da construtora paulista Tecnisa. O motivo
é a precisão das recomendações. "Você sa-
be que o que vai ouvir é verdadeiro, para
o bem ou para o mal", afirma Gioji Oku-
hara, presidente da Faber-Castell. O pre-
sidente da Brasil Telecom, Ricardo Knoep-
felmacher. valeu-se de sua rede de conta-
tos para montar a equipe com que assu-
miu a empresa em setembro do ano pas-
sado, em meio a uma crise societária que
tirou o banqueiro Daniel Dantas do co-
mando da companhia. Ricardo K, como é
conhecido, convenceu 11 executivos de
sua rede de relacionamentos a participar
da nova equipe, antes mesmo da certeza
quanto à saída de Dantas. 'Todos estavam
bem empregados e eu não tinha como ga-
rantir a data em que poderiam assumir os
cargos, porque isso dependia de decisão
judicial", diz. "Se não fosse pelo relacio-
namento, eles não teriam aceitado."

.Ainda que obtenham vantagens com as
redes que constróem, esses executivos não
as criam com objetivos calculados. Quan-
do eles existem, as redes tendem a não pros-
perar. Por isso é preciso saber usá-las com
cautela. "A habilidade de gerir esses con-
tatos é cada vez mais valiosa", diz Luiz Er-
nesto Gemignani, presidente da Promon,
uma das maiores empresas de projetos do
país. "Não existe relacionamento entre em-
presas, mas, sim. entre pessoas." •

Com reportagem de Ana Luiza Herzog
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