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O headhunter Dirk Schwenkow exalta o “jeitinho” como o grande diferencial dos executivos 
brasileiros em relação aos americanos e europeus – que ainda nos vencem no quesito força de 
vontade  

Eram dez horas da noite quando Dirk Schwenkow chegou em sua casa e ouviu do filho Kim, então 
com 4 anos: “Mamãe, papai veio nos visitar”. Foi o sinal de que era hora de trocar de ramo e 
reduzir as jornadas. Apesar do nome, Schwenkow é brasileiro. Ele foi durante 16 anos anos um 
dos principais especialistas da Europa no ofício de sanear empresas. Morou em vários países e 
trabalhou para companhias como BMW e a alemã Bertelsmann, um dos maiores grupos de mídia 
do mundo. “O meu dia começava às 7 da manhã e acabava às 11 da noite”, conta. Trocou a 
função de bombeiro corporativo pela de headhunter e hoje é presidente para a América Latina da 
Mercuri Urval, uma das principais consultorias de Recursos Humanos do mundo. Sediada na 
Suécia, a companhia acaba de divulgar um estudo sobre as diferenças nas culturas empresariais 
de diversos países do mundo. “Para alguns brasileiros, ainda falta determinação”, alerta 
Schwenkow nesta entrevista a AMANHÃ, garantindo que, mesmo tendo afrouxado o ritmo, ainda 
trabalha de dez a 12 horas por dia.  

Você sustenta que o maior diferencial dos executivos brasileiros é o “jeitinho”, mas desde que 
bem usado. Qual a fórmula?  

Isso não tem regra. Tem de usar o bom senso. É você ter flexibilidade sem perder de vista a 
estrutura, os processos etc. É você avaliar onde pode ser flexível sem comprometer o 
funcionamento da empresa. Porque entre a organização e o caos existe um ponto ótimo. Se você 
for muito burocrático, perde eficiência. Se você for liberal demais, também perde eficiência. E o 
ponto ótimo depende muito da empresa e do executivo.  

E qual a nossa desvantagem?  

Nós, latinos, temos uma alegria de viver muito grande. O que falta para algumas pessoas é 
determinação e senso de conseqüência. O sucesso é o que Einstein falou: 90% transpiração e 
10% inspiração. Eu trabalhei em muitos grupos e o que sempre vi foi a luz acesa no andar da 
diretoria e da presidência depois das 10 da noite. Isso em todos os lugares do mundo. Você se 
achar inteligente, genial, ter uma boa idéia, não é suficiente. É preciso colocar horas de trabalho. 
Eu falei uma vez com o presidente mundial do Deutsch Bank, e ele me disse o seguinte: “Quando 
eu assumi, tive uma idéia de como reestruturar a empresa. Agora, já faz quatro anos que eu 
estou indo de agência em agência, vendendo a minha idéia, igual a um pregador.” Na Mercuri 
Urval, a gente costuma falar jocosamente que o desenho da estratégia pode ser feito depois da 
sobremesa e antes do cafezinho. O difícil é implementar, convencer as pessoas.  

Quer dizer que os brasileiros tendem a perder o estímulo, mudar de idéia no meio do caminho?  



Na verdade, o brasileiro já está melhorando muito na questão da determinação. Isso de saber que 
às vezes é preciso trabalhar 14, 16 horas por dia. Hoje, já existem empresas com uma visão mais 
ampla e que estão pegando os brasileiros para posições executivas em outros países.  

Esse movimento de exportação de executivos está crescendo?  

Tem acontecido com mais força em empresas que são de vanguarda. As multinacionais têm três 
fases no que se refere a executivos. As mais tradicionais são aquelas que abrem uma filial e 
colocam diretores da matriz. Na segunda fase, eles substituem por pessoas do país. E, na terceira 
fase, na qual algumas empresas já estão, escolhem-se as pessoas independentemente da 
nacionalidade. Se você tem um brasileiro que é muito bom, ele pode ser presidente da empresa 
na Itália. É um movimento que tem crescido.  

Mas, quando alguém cita os executivos brasileiros que se deram bem no exterior, são sempre os 
mesmos. O Henrique Meirelles no Bank Boston, o presidente mundial da Alcoa, Alain Belda, e o 
Carlos Ghosn, da Nissan...  

Isso quando você foca só as maiores empresas do mundo. Eu, que vivo este dia-a-dia, posso falar 
que há uma grande quantidade de executivos. Tenho muitos amigos que são presidentes de 
empresas médias e pequenas na Europa e nos EUA. Um conhecido meu, o João Pedro Reinhard, é 
Chief Financial Officer mundial da Dow Chemicals. Ou seja, há muitos que estão em posição de 
direção, na presidência da empresa, só que não são tão espetaculares como os casos da Nissan, 
do Bank Boston etc. E, concretamente, o Carlos Ghosn não é brasileiro, e o Alain Belda, também 
não.  

Qual a principal diferença entre os executivos americanos e os europeus?  

Muitas vezes, os executivos americanos são bairristas. Isso é decorrência do tamanho do mercado 
doméstico dos EUA. Eles são muito focados no mercado americano, conhecem a cultura 
americana, falam só o inglês. Na Europa, vamos pegar um exemplo no outro extremo: a 
Finlândia. A Nokia não pode sobreviver do mercado finlandês. Lá, 96% das pessoas têm telefone 
celular. Como o mercado dos europeus geralmente é restrito, eles são obrigados a ter uma 
abertura cultural muito maior do que os americanos. Eles têm de aprender línguas, conhecer as 
culturas de outros países. E isso vale até para os mercados maiores, como o alemão.  



 
“Costumamos falar que o desenho da estratégia pode ser feito depois da sobremesa e antes do 
cafezinho. O difícil é implementar, convencer as pessoas. Aí é preciso muito trabalho."  

Os alemães são rígidos e frios, como reza o mito?  

A minha experiência confirma um pouco isso. Embora seja filho de alemão e fale perfeitamente a 
língua, eu me senti mais bem recebido na Espanha. E isso que eu fui para Barcelona sem falar 
nenhuma palavra de espanhol ou de catalão. Ou seja, me senti mais à vontade em um país onde 
eu era claramente um estrangeiro. Não estou dizendo que os italianos e espanhóis são melhores, 
e sim que geralmente o brasileiro se sente melhor em um país latino. Isso não impede que ele se 
adapte a uma cultura.  

Chamam a atenção algumas observações sobre a cultura empresarial da França na pesquisa da 
Mercuri Urval. Ali, consta que o gerente francês “gosta de ter idéias malucas, passar a perna nos 
outros e achar erro em projetos”.  

Existem dois estilos profissionais. Um racional, da pessoa que planeja tudo detalhadamente, cujo 
arquétipo seria o alemão. E um estilo muito intuitivo, que vai fazendo – e corrigindo se as coisas 
derem errado. O brasileiro tem um pouco disso. E o francês vai na mesma direção: vamos fazer, 
depois a gente corrige. Então, o “passar a perna” é mais no sentido de questionar, dar liberdade, 
mas depois melhorar. É um processo bastante dinâmico. Eles tendem a se arriscar mais. Eu vou 
dar um exemplo que ilustra bem o estilo francês. Quando a Renault lançou o Twingo, ele foi 
inicialmente previsto para jovens. Com o tempo, a montadora descobriu que a média de idade dos 
donos do Twingo era maior que a dos outros carros. Ele acabou atraindo pessoas que não 
precisam mais de um carro grande, porque os filhos já saíram de casa. E a empresa reagiu 
rapidamente. Suavizou um pouco o design, colocou a opção de câmbio automático etc.  

Na sua opinião, o que funciona melhor, o estilo intuitivo francês ou o racional alemão?  

Ambos funcionam muito bem. No início da minha carreira, eu trabalhei na Dow Química e na 
Bayer. A Dow é uma empresa muito jovem, focada no cliente e com muita delegação. A Bayer era 
mais burocrática, focada em processos e em qualidade. Ambas podem ser excelentes. Mas o 
importante é que as pessoas que você contrata combinem com essa cultura. Não adianta você 
contratar uma pessoa que combina perfeitamente com a cultura de uma concorrente, pensando 
“vou pegar o melhor vendedor deles e ele vai ser o meu melhor”.  



Alguns especialistas afirmam que contratar pessoas que demoram para se enquadrar na cultura 
da empresa é uma forma de incentivar a inovação e a criatividade.  

Aqui, a gente está confundindo dois aspectos. Os funcionários e executivos têm de ser críticos e 
propor coisas. Mas não em termos de cultura e de valores da empresa. Vou dar um exemplo. Eu 
trabalhei em duas empresas de consultoria: na McKinsey e, agora, na Mercuri Urval. Na McKinsey, 
você manda um e-mail para alguém e recebe as informações de que você necessita. Na Mercuri 
Urval, nós não temos a cultura do e-mail. Internamente, é mais bem visto você ligar para alguém. 
E, se eu enviar um e-mail, é com um conteúdo pessoal: “Eu sou o Dirk, a gente não se conhece, 
sou presidente da Mercuri na América Latina, tenho dois filhos, estou com este projeto com esta 
empresa etc.”. Aqui na empresa, se você simplesmente mandar um e-mail, corre o risco de nem 
receber resposta.  

Mas você veio da McKinsey e se adaptou...  

As pessoas podem se adaptar até certo ponto. Eu, por exemplo, me encaixo melhor em empresas 
menos burocráticas e que delegam mais. Existem companhias que são muito centralizadoras, nas 
quais você não pode tomar decisões. Eu quero pessoas que questionem, agreguem. Vou dar um 
exemplo. A minha assistente disse que estava pensando em mudar de provedor de internet. Eu 
disse que era contra, e ela mudou do mesmo jeito. E agora está funcionando melhor.  

Existe uma percepção de que empresas de alguns países ricos mantêm um espírito colonizador 
quando investem em nações em desenvolvimento. Você concorda com essa visão?  

Da mesma forma que nós, brasileiros, às vezes exageramos no jeitinho, algumas empresas 
européias e americanas vêm para o Brasil com uma certa arrogância. Elas pensam algo como “nós 
sabemos fazer tudo melhor”. E aí é importante que os executivos sejam tropicalizados. Isso é 
válido não só na América Latina. Também acontece na relação entre um país desenvolvido e uma 
nação menos desenvolvida dentro da própria Europa. Eu vi isso em Portugal, na Espanha e na 
Itália, já que existia da parte de alguns países um certo preconceito em relação às nações de 
origem latina. E as empresas que adotam essa postura arrogante têm graves problemas. Neste 
momento, nós estamos ajudando a fazer a integração cultural numa empresa que foi comprada 
por uma companhia européia. Vou dar um exemplo do que acontece. Quando os executivos 
brasileiros vão cumprimentar os europeus, dão um abraço, uma palminha nas costas. E os 
europeus ficam de lado, com o braço esticado, para o brasileiro não chegar muito perto.  

E como se promove essa integração cultural?  

Fazendo com que todos foquem no resultado do negócio e ajudando cada um a compreender a 
cultura do outro. Mas nós não fazemos seminários teóricos, nem determinamos: “Amanhã tem 
reunião de integração cultural”. Aproveitamos as reuniões que eles fazem normalmente, 
participamos como moderadores e trabalhamos essas diferenças culturais no dia-a-dia.  

A pesquisa da Mercuri ressalva a importância do fator humano no Brasil. Isso significa que, na 
hora de contratar, as empresas levam mais em conta a capacidade de se relacionar com as 
pessoas do que o preparo, se o profissional fez MBA etc.?  

Em todo o mundo, as empresas focam demais no histórico profissional e não suficientemente na 
personalidade. O que está acontecendo em relação aos MBA é uma exigência maior. Não só as 
empresas querem saber se alguém tem MBA como ainda por cima tem de ser de uma escola boa. 
Concordo que MBA é um fator importante e por três aspectos. O principal é que ele é um 
indicador de personalidade. Demonstra que a pessoa é determinada, tem força de vontade. O 
segundo aspecto é o network, e o terceiro – e menos importante – é o conhecimento adquirido.  



Você trocou de ramo porque estava trabalhando demais, mas também disse que um executivo de 
sucesso tem de suar a camisa. O que você sugere para os executivos, então?  

Uma coisa é uma jornada de 17, 18 horas. Eu fiz isso 16 anos, e chega um momento que 18 
horas é demais. Agora, no Brasil, tenho visto que as pessoas que têm mais sucesso trabalham de 
10 a 12 horas por dia. Isso é aceito, normal. O que eu recomendo para as pessoas é que 
encontrem um equilíbrio. O.k, você tem um dia de 12 horas. Mas, alguns dias, pode sair antes. 
Você fala: “Olha, pessoal, hoje meu dia termina às 14 horas porque meu filho tem operação de 
amígdalas”.  
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