
Agressivos, ágeis e globalizados.
Eles sabem o que querem e como
chegar lá. Quem são e como trabalham
os expoentes da nova geração no
comando das empresas no Brasil

NELSON BLECHER

AULISTANO DE 40 ANOS. O EXECUTIVO ALBERTO G.\-

vazzi, presidente da filial brasileira da inglesa Dia-
geo, maior fabricante mundial de bebidas pre-
mium, dona de marcas líderes, como a cerveja
Guinness, a vodca Smirnoff e o uísque Johnnie
Walker, está de mudança para Amsterdã, na Ho-
landa. Em meados de setembro, ele assumirá o

posto de diretor global das categorias uísque, gim e bebidas su-
perpremíum. No novo cargo, Gavazzi será responsável por ope-
rações que geram quase metade das vendas anuais de 28 bilhões
de dólares da Diageo. Trata-se de um volume de dinheiro 43%
superior ao faturamento registrado pela Telemar, a maior em-
presa privada brasileira, no ano passado. Gavazzi é um dos ex-

poentes de uma nova geração de executivos — todos na faixa
dos 40 anos — que vêm liderando grandes operações no Brasil.
Essa nova face do poder caracteriza-se pela agressividade na
busca de resultados, por uma formação acadêmica superior à das
gerações anteriores e pela real percepção de que estamos num
mundo pequeno e integrado. A geração dos 40 é — de fato — a
geração da globalização. Um grupo que vem rapidamente assu-
mindo o poder aqui, na Ásia, nos Estados Unidos e — em me-
nor escala — na Europa.

Embora ainda não sejam maioria — a idade média de presi-
dentes no Brasil é 51 anos, como revelou levantamento da con-
sultoria Heidrick & Struggles —, esses executivos formam uma
crescente legião com características e estilo peculiares de admi-
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nistrar. Segundo a mesma pesquisa, 25%
dos presidentes do universo formado
por 105 entre as maiores empresas bra-
sileiras têm de 30 a 45 anos. "Eles são
os chamados doers, a geração que faz
acontecer", afirma a consultora Cristina Nogueira, presidente da
Axialent. empresa especializada na formação de lideranças, ao
recorrer à expressão inglesa que define os executivos "fazedo-
res", em contraposição aos pensadores, os thinkers. Isso não sig-
nifica que executivos que planejam não realizam, ou vice-versa.
É uma questão de ênfase. "Empresas em todo o mundo ingres-
saram num ciclo de execução de metas de planejamento surgido
do redesenho de suas operações nos últimos cinco ou dez anos.

ALBERTO GAVAZZI
40ANOS»DIAGEO
De presidente da filial brasileira a
executivo número l de uísque no mundo

E os presidentes na faixa dos 40 anos fo-
ram treinados exatamente para essa ta-
refa", diz Cristina. No Brasil, fazem par-
te desse grupo executivos como o enge-
nheiro Luiz Eduardo Falco, de 45 anos,

que assumiu em julho a presidência da Telemar. Antes, Falco
atuara por anos como braço direito do comandante Rolim, na
TAM, e tornara a operação de celulares da Oi um modelo para o
próprio grupo Telemar. Também integra o time Emilio Umeoka,
de 43 anos, ex-presidente da Microsoft no Brasil, que, a exem-
plo de Gavazzi, ruma para o exterior, Umeoka está de partida pa-
ra Cingapura, onde vai coordenar, a partir de setembro, as ope-
rações de 11 países da região Ásia-Pacífico da companhia de Bill
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GIUSEPPE CHIELLINO
41ANOS-TNT LOGISTCS

Plugado 24 horas no celular e e-mails para evitar
falhas de execução e risco de perder clientes

Gates. "Minha geração ouviu muito dis-
curso e viu pouca gente botando a mão na
massa para transformar', diz Luiz Fernan-
do Edmond, presidente da Ambev, de 40
anos. "Transformar é a nossa missão."

Chama a atenção o fato de que a maio-
ria no grupo de jovens presidentes não foi
recrutada por headhunters no mercado.
Eles escalaram posições até atingir o to-
po. Edmond ingressou na antiga Brahma
como trainee há 16 anos. "Uma de minhas
tarefas na época foi atuar como ajudante
de motorista de caminhão", diz. "Tive
oportunidade de aprender e, ao tomar uma

decisão, entendo bem as ra-
zões." Com 16 anos no mes-
mo emprego. Alessandro
Carlucci, presidente da Na-
tura, entrou como analista
e percorreu as diferentes

áreas de marketing e vendas. "O jovem
que conhece a empresa em profundidade
leva vantagem sobre candidatos mais ve-
lhos de fora, ainda que com maior matu-
ridade", diz o consultor Luiz Carlos Ca-
brera, professor da Fundação Getulio Var-
gas. "Isso quebra uma série de estereóti-
pos sobre fazer carreira na empresa."

Para compreender a ascensão valoriza-
da dessa geração, é preciso recuar no tem-
po. O que ocorreu no Brasil corporativo
foi uma lacuna de gerações, "Por décadas.
deixamos de formar executivos de primei-
ra linha, com estatura de presidente", afir-

ma o economista Francisco Gros, de 64
anos, presidente da Fosfértil e membro de
quatro conselhos de administração. No
Brasil de economia fechada e reserva de
mercado, as empresas familiares eram to-
cadas pelos donos com a ajuda de geren-
tes cumpridores de ordens. Nas estatais,
os presidentes eram indicados e deviam
lealdade política em vez de demonstrar
competência executiva. As subsidiárias das
multinacionais, por sua vez, eram coman-
dadas por estrangeiros.

O EXECUTIVO BRASILEIRO Edson Vaz
Musa foi o primeiro presidente de empre-
sa tropicalizado. Em 1984, ele assumiu a
subsidiária da francesa Rhodia, onde ficou
por 13 anos. Na época, trabalhavam na em-
presa 80 expatriados franceses. Nenhum
brasileiro ocupava postos na matriz, em
Paris. Os requisitos exigidos de um presi-
dente de empresa, naquele período, eram
completamente diferentes. Com a inflação
galopante, as atenções se voltavam para as
questões financeiras. Gastava-se muito mais
tempo no relacionamento com burocratas
do governo, que controlavam os preços, do
que com clientes. Por falta de competição,
os músculos do marketing e das vendas se
atrofiaram. "Foi primeiro com a abertura
econômica e depois com o processo de pri-
vatizações que o leque se abriu e as em-
presas brasileiras passaram a buscar outro

102 WWW.EXame.com.br 30 DE AGOSTO DE 2006



EMÍLIO UMEOKA
43 ANOS - MICROSOFT
A experiência internacional começou em campos de
petróleo na África. Agora lidera a Microsoft na Ásia

DENISE DOS SANTOS
38 ANOS-BENQ MOBILE
Informações transparentes para
mobilizar as equipes rumo às metas

tipo de profissional", diz Gros. Era rarís-
simo encontrá-los no mercado. Os jovens
presidentes que hoje ocupam o poder fo-
ram criados e formados dentro das pró-
prias empresas. "Essa garotada é melhor
do que nós. exceto pelo número de horas
de vôo", diz Fernando Tigre, de 62 anos,
ex-presidente da Alpargatas e da Kaiser.
"Os executivos na faixa dos 40 anos são
mais preparados e mais abertos por ter tra-
balhado lá fora. o que constituía uma exce-

ção na geração que os precedeu", diz Gros.
Para começar, sua carreira floresceu em

plena globalização. O currículo da maio-
ria deles registra experiência internacio-
nal. Gavazzi, da Diageo, morou três anos
em Chicago, onde exerceu a vice-presi-
dência de marketing da subsidiária ame-
ricana. O engenheiro Umeoka trabalhou
em campos de petróleo na África logo após
se formar e, mais tarde, morou no Texas,,
onde se empregou na Compaq, fabrican-

te de computadores. Esse
batismo internacional não
se limita aos executivos
de multinacionais. Car-
lucci, da Natura, e Ed-
mond,Ma Ambev, passa-

ram uma temporada de três anos na Ar-
gentina. "Ao deixar o país para ajudar a
tocar um projeto do zero, você sai da zo-
na de conforto e sofre um choque natu-
ral", afirma Edmond, que foi gerente da
primeira fábrica da Brahma em Buenos
Aires. "No passado, o presidente de uma
filial brasileira de multinacional mal via-
java para outro estado", afirma Domingos
Bulus. de 44 anos, presidente da filial da
americana White Martins. Bulus já atuou
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presidentes

como gerente-geral na Colômbia e como
principal executivo de operações da Pra-
xair (denominação internacional da Whi-
te Martins) em oito países da Ásia. Privi-
legiada pela circulação internacional, que
contribui para o amadurecimento de qual-
quer executivo, a geração dos 40 anos
é também a primeira a sofrer forte
influência dos cursos de MBA.

A composição entre interna-
cionalização, maior competição
e formação acadêmica forjou
uma geração de executivos ob-
cecada por informações e métri-
cas. É baseando-se em fatos
objetivos que eles deci-
dem, como aponta es-
tudo feito pelas con-
sultorias Integração
Psicologia Aplica-
da e DBM (veja
quadro na pág.
103). "Ao contrá-
rio da geração an-
terior, executivos
dessa faixa de ida
de pouco valori-
zam a intuição e os
fatores emocionais
no momento de de-
cisão", diz o psicó-
logo Simão Reis, di-
retor da Integração,
com base em testes
aplicados em presiden-
tes na faixa dos 32 aos
45 anos. Eis uma ques-
tão capaz de acender
controvérsias numa épo-
ca em que criatividade e
inovações — associadas
ao exercício da intuição
—são apontadas como re-
cursos vitais para manter
o crescimento das empre-
sas. É interessante notar
que uma pesquisa condu-
zida nos Estados Unidos re-
velou que os presidentes
mais criativos têm carência
de disciplina e foco. quali-
dades que sobram nos prag-
máticos fazedores.

Essa é também uma ge-
ração de executivos pluga-
dos, que trabalham de acor-
do com os imperativos tecno-

lógicos. O celular, o e-mail e os blackber-
ries romperam os limites entre o escritó-
rio e qualquer outro lugar onde eles es-
tiverem. Também mudaram a forma co-
mo eles se relacionam com as equipes.
Trata-se de uma mudança eminentemen-
te geracional — esse grupo de presiden-

tes cresceu e se desenvolveu usando
intensamente a tecnologia. Eles não
precisaram adaptar-se a ela. É uma
vantagem num mundo em que o
tempo para se adequar às muta-
ções é escasso. Um dos reflexos

da proliferação tecnológica foi o
fim de certos rituais que cercavam

a presidência das empresas.
"No exterior, estou sempre
com roeu laptop e, se neces-
sário, eu mesmo altero os
quadros da apresentação",
diz Bulus, da White Martins.
Umeoka. que aboliu a agen-
da no início dos anos 90,
acessa o banco de dados da
Microsoft onde estiver ca-
so necessite decidir sobre
uma negociação. Em des-
vantagem de fuso horário
em relação aos chefes na
matriz holandesa, Giu-
seppe Chiellino, presi-
dente da filial da TNT
Logistics, apressa-se
a ler os e-mails diaria-
mente a partir das

6hl5, antes de abrir os
jornais. Por jamais des-

ligar o celular, já se viu
resolvendo questões da em-

presa antes mesmo de to-
mar o café da manhã. Re-
centemente, ele conta, aten-
deu a uma ligação na madru-
gada. Era um funcionário do
terceiro escalão relatando um
problema com o transporte de
peças de uma montadora. "O

ALESSANDRO
CARLUCCI
40 ANOS • NATURA
Escalou posições nas
diferentes áreas da
empresa e passou três
anos na filial argentina

cliente corria o risco de ter a fábrica para-
lisada", conta. Quando o diretor da fábri-
ca ligou para cobrar explicações, Chielli-
no já havia solucionado a questão. "Para
sobreviver e prosperar, hoje é necessário
atender a padrões globais de qualidade,
eficiência, custos, serviços, processos e
competência de networking em nível mun-
dial", disse Alain Belda, presidente mun-
dial da Alcoa, a EXAME. "Esses padrões
passaram a ser os mesmos para empresas
no Brasil, sejam ou não subsidiárias de
companhias estrangeiras." E isso que ex-
plica o estilo operoso de gestão da nova
geração de presidentes. A fim de garantir
padrões de excelência, as multinacionais
formaram e colocaram à testa das subsi-
diárias profissionais comprometidos com
o cumprimento de suas metas mundiais.

Sair a campo—literalmente—em bus-
ca de informações ou para supervisionar
as operações tornou-se rotina indiscutível
para eles. O egípcio Tarek Farahat, de 42
anos, que recentemente assumiu a presi-
dência da filial da Procter & Gamble no
Brasil, diz que gasta quase metade de seu
tempo fora do escritório, em visitas a lo-
jas que revendem os produtos da marca e
em conversas com consumidores e forne-
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FLAVIO JANSEN
40 ANOS - SUBMARINO
Como grande parte dos presidentes mais jovens, divide
a mesma sala com diretores para agilizar decisões

cedores. Outro traço que distingue a gera-
ção dos 40, apontado pelo estudo, é a ha-
bilidade para persuadir as equipes a mo-
bilizar-se na direção de metas. "Hoje as
relações nas empresas são em rede, e as
informações devem ser compartilhadas
com a equipe, sem limite de hierarquia e
cargos", diz Cabrera, sócio da consultoria
PMC-Amrop. "Ordens só são cumpridas
quando bem compreendidas." Primeira
presidente da fabricante de celulares tai-
wanesa BenQ Mobile no Brasil, Denise
dos Santos impôs uma regra aos executi-
vos: à medida que chegam, as novas in-
formações — sobre mercado ou sobre a
empresa — devem "descer" o mais rápi-
do possível para suas equipes. A cada mês
e meio. ela viaja a Manaus para conversar
com os operários da fábrica. "É claro que.
nessas ocasiões, procuro não mencionar
siglas como Ebitda", diz. "Mas a comuni-
cação repetitiva é necessária para que to-
dos remem na mesma direção."

Para garantir um
ritmo veloz, a infor-
malidade — uma
novidade exclusiva
de algumas empre-
sas até meados dos
anos 90 — dissemi-
nou-se. Denise não
tem secretária. Sua
assistente dedica a
maior parte do ex-
pediente a tarefas no departamento de mar-
keting. Ao assumir o cargo, em março do
ano passado, Carlucci, da Natura, optou
por manter-se na mesma sala em que tra-
balhava com outros 15 diretores e vice-
presidentes, assim como faz Edmond na
Ambev e Flávio Jansen, presidente do
Submarino, a maior empresa de comér-
cio eletrônico do país. Como o Submari-
no e a Natura estão em plena expansão,
parte do tempo de seus presidentes é con-
sumida na adaptação das equipes à cultu-

DOMINGOS BULUS
44 ANOS - WHITE MARTINS

Joga tênis, vôlei de praia e golfe. Para enfrentar longas
jornadas, a geração dos 40 aderiu a práticas esportivas

ra das empresas. "Gasto 70% do expe-
diente administrando o crescimento", diz
Jansen. Três anos atrás, quando assumiu
a presidência, a empresa tinha 400 fun-
cionários. São agora l 000. Até o fim do
ano, outros 300 terão sido contratados. De
um ano para cá, a Natura contratou 150
executivos. Dentre esses, espera-se que
possa surgir o sucessor de Carlucci. •
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