
MERCADO

Jovens executivos
dominam o mercado
Antes mesmo dos 30 anos, muitos jovens enfrentam o desafio de
responder por grandes empresas e coordenar pessoas mais experientes.
Conquistam o respeito com resultados. Consultores alertam para a
necessidade de planejar a longa carreira

Por Juliana César Nunes

Bruno Ferreira,
da Extreme

Networks, aos
27 anos já

coordena uma
equipe de dez

pessoas

E nquanto a barba e os cabelos brancos ainda
não aparecem, a solução é investir no estu-
do dos clientes, no tom de fala assertivo e na

apresentação de bons trabalhos realizados. "No mo-
mento zero, saio perdendo. Há uma desconfiança

enorme por causa da idade
e da aparência. Mas, quan-
do você mostra confiança e
casos de sucesso, essa pri-
meira impressão começa a
se desfazer", garante Bruno
Ferreira, 27 anos.

Formado em Marketing
pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
(PUC), com especialização
na área, ele é diretor de ven-
das em uma empresa do
ramo de Telecomunicações,
a Extreme Networks. A pre-
paração para o cargo come-
çou antes mesmo da facul-

dade. Bruno morou dois anos nos Estados Uni-
dos. Lá, observou que é possível assumir grandes
responsabilidades antes dos 35 ou 40 anos. Basta
ter iniciativa, disposição e conhecimento.

Para isso, desde o primeiro semestre na univer-
sidade, Bruno fez estágios e buscou cursos de
certificação. "Escolhi as empresas onde ia trabalhar
para que pudesse aprender mais, mesmo, em al-

guns casos, ganhando menos", revela o executivo,
que planeja para o ano que vem um Master in
Business Administration (MBA) em alguma uni-
versidade norte-americana. "O sucesso não vem por
acaso. O importante é sempre arriscar e batalhar
pelos objetivos e metas."

A estratégia tem dado certo. Hoje, Bruno
Ferreira coordena diretamente uma equipe de dez
pessoas, parte dela com mais tempo de mercado e
experiência. Para manter-se respeitável, ele busca
ser um "líder por admiração", mostrando sempre
resultados e motivando os funcionários a alcançá-
los ao seu lado.

A convivência entre as gerações nem sempre é
pacífica. Mas, aparentemente, os desafios que ela
impõe estão sendo vencidos em diversas
corporações. Pesquisa realizada pela consultoria
Lens & Minarelli com 250 executivos, a pedido do
jornal Valor Econômico, mostra que mais da meta-
de dos entrevistados (51%) tem ou já teve um che-
fe mais jovem. E, desse total, 63,9% admitiram
haver enfrentado algum tipo de dificuldade de re-
lacionamento.

"À medida que o mercado se torna mais escasso,
as relações ficam mais difíceis. A competição é gran-
de, naturalmente", destaca o consultor paulista Laerte
Cordeiro. Economista, com mestrado em Adminis-
tração, ele presta consultoria na área há 20 anos.

Freqüentemente, é procurado por executivos
jovens ou mais experimentados em busca de con-
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selhos para uma boa relação. A dica costuma ser a
conciliação. Para quem ainda não chegou aos 40
anos, o fundamental é esquecer os preconceitos que
levam a classificar o mais antigo como anacrônico
e ultrapassado. Aos mais experimentados, o conse-
lho é um só: respeito.

"A experiência conta muito na vida das empre-
sas, assim como a ousadia e o vigor. O fundamen-
tal é buscar um acordo entre as duas gerações. Se
os jovens respeitarem os mais velhos, vão encon-
trar executivos mais experimentados que adoram a
idéia de ajudar na formação de executivos jovens.
É uma relação boa para ambas as partes."

Aos que chegaram ao topo cedo, Laerte Cor-
deiro dá outra dica: planejem bem o futuro da car-
reira, que ainda será longa. Segundo ele, muitos
executivos já chegam aos 40 anos exaustos da roti-
na corporativa. Esses profissionais acabam por se-
guir o ramo acadêmico ou de consultorias.

"Para quem deseja permanecer no mercado
empresarial por mais tempo, é essencial dar impor-
tância ao lazer e à vida em família", sugere o con-
sultor. "O mesmo vigor que esses jovens aplicam
no trabalho deve ser utilizado no contexto pessoal.
Caso contrário, a carreira fica curta."

A consultora da Catho em Brasília, Rose Mary
Vargas Guidi, é especializada em realocação de exe-
cutivos no mercado e já tem entre seus clientes jo-
vens gestores. Segundo ela, a maior parte deles
muda de emprego em busca de desafios ainda maio-
res, em geral, nas empresas mais conceituadas.

"São profissionais com muita ousadia e que se
arriscam bastante. Na faculdade, não fizeram está-
gio apenas para cumprir carga horária. Aproveita-
ram muito bem a maior articulação entre empre-
sas e escolas, o que até pouco tempo não existia",
destaca Rose Mary.

De acordo com ela, uma vez no topo das em-
presas, é inevitável que executivos jovens se vejam
em conflitos com profissionais com mais tempo de
casa. O equilíbrio, no entanto, não deve ser um
assunto só dos funcionários. Rose Mary aconselha
as corporações a cooperarem também na diminui-
ção desses conflitos.

"As boas empresas devem formular mecanismos
para administrar a situação e promover uma
vivência rica entre as duas partes. Os jovens preci-
sam ser estimulados a respeitar a experiência e os
executivos com mais estrada precisam estar aber-
tos às novas idéias. E assim que surgem as soluções
mais inteligentes."

PATRÍCIA FABIAN HOLZMANN
Cargo: Diretora-financeira da Siemens do

Brasil
Idade: 30 anos

Formação: Administração com ênfase em
Marketing e MBA em Finanças

Principais desafios: Patrícia entrou na empresa
por meio do programa de formação de estagiários.
Atuou em diversos setores da companhia, entre
eles, Telecomunicações e Hidrogeração. Desde os
28 anos, cuida das finanças de todo o grupo no
Brasil. Trabalha diretamente com 19 pessoas. Quan-
do assumiu a diretoria, a maior parte da equipe
tinha mais tempo de casa do que ela. "Alguns cola-
boradores tinham de empresa o que eu tinha de
vida", conta. "Havia muita resistência à simplifica-
ção dos processos."

Soluções encontradas: Para tornar a equipe
mais harmônica, a empresa realocou alguns funcio-
nários e permitiu que Patrícia fizesse contratações.
Hoje, a média de idade do grupo aproxima-se mais
dos 30 anos. Externamente, a executiva não che-
gou a enfrentar dificuldades significativas. O mer-
cado já está mais aberto aos jovens. "Temos o ônus

de ter pouca experiência e o bônus da ousadia",
avalia. "Busco conciliar esses aspectos. Conto ain-
da com a ajuda dos orientadores (coachs) da empre-
sa para planejar os próximos passos da minha car-
reira. Tomamos cuidados com a sobrecarga. É im-
portante que o trabalho seja positivo para a em-
presa e para a própria pessoa."

Patrícia
Hoizmann cuida
das Finanças da
Siemens no
Brasil desde os
28 anos
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MERCADO

Vasco
Roosmalen no

Parque
Indígena do

Xingu: trabalho
para preservar

o meio
ambiente

VASCO VAN ROOSMALEN
Cargo: Presidente da Amazon Conserva-

tion Team (ACT) no Brasil
Idade: 30 anos

Formação: Cientista político, com mestrado
em Ciências Públicas do Meio Am-
biente, na Holanda.

Principais desafios: A ACT é uma organização
internacional que atua com projetos de preserva-
ção do meio ambiente. Chegou ao Brasil em 1999
e já possui quatro escritórios no país, com 20
funcionários e diversos consultores associados,
a maior parte deles também jovens e de áreas bem
diferentes, como agronomia e educação. Além des-
ses profissionais, Roosmalen gerencia um orçamen-
to médio de US$ 2 milhões por ano. Os recursos

" são aplicados em cerca de 20 projetos, desenvolvi-
dos com base nas demandas apresentadas pelas co-
munidades indígenas. "Nessa área, cabelo branco

impõe respeito, seja na tribo, seja na mesa de nego-
ciação com governos, seja até mesmo nas reuniões
com financiadores internacionais", conta o executivo.

Soluções encontradas: Para a desconfiança com a
aparência jovem, Roosmalen
opta pela paciência. Segun-
do ele, logo que os resulta-
dos do trabalho são apre-
sentados, o receio dos fun-
cionários e parceiros come-
ça a se desfazer. "Ainda as-
sim, temos que brigar mui-
to para que nosso ponto de

vista seja respeitado", conta o executivo, que passou
a dominar a legislação tributária nacional e interna-
cional, para apresentar balanços detalhados aos
financiadores estrangeiros. Internamente, ele investe
no trabalho em equipe para gerenciar jovens talentos
como ele. "E muita energia, indo para todos os lados.
Mas, em algum momento, é preciso finalizar o traba-
lho. Acho que temos nos saído bem nisso."

Como eles chegam lá

Graduação, especialização, cursos de curta dura-
ção, estágios, participação nas empresas juniores e
fluência em pelo menos duas línguas são pré-requisi-
tos essenciais para quem deseja assumir, antes dos 30
anos, um cargo de chefia empresarial. No entanto, mes-
mo com todos eles em dia, o profissional precisa saber
onde exatamente pretende chegar com essa bagagem.

"Hoje, existem especializações em várias áreas, de
Gestão de Shopping a Gestão de Recursos Huma-
nos, de Finanças, Hospitalar e outras. Em alguns ca-
sos, quem não se define bem, acaba desperdiçando
esforços", alerta o superintendente de Educação da
Fundação Getúlio Vargas, Paulo Mattos de Lemos.

Para ele, é natural que um jovem formado aos 23
anos consiga chegar a um alto posto antes dos 30 anos.
Na opinião de Lemos, o acesso rápido à informação e
ao conhecimento tem ajudado, inclusive, no processo
de maturidade pessoal dos novos executivos.

"Eles logo descobrem que administrar uma
empresa é dirigir pessoas para que elas façam o que
precisa ser feito", diz o professor. A diferença estaria
mesmo na vivência com os negócios. Por conta
disso, a FGV criou uma modalidade de MBA
para executivos mais jovens, com menos de 10 anos
de experiência no mercado.

"É um curso que enfoca muito a troca de expe-
riências com profissionais mais experimentados. Com
isso, trazemos para a sala de aula uma amostra das
situações com as quais os jovens executivos ainda
não se depararam. Eles aprendem com os mais expe-
rientes a encontrar soluções para problemas que, ine-
vitavelmente, só aparecem com o tempo." •

Especializações em business mais cotadas no mercado

Fundação Getúlio Vargas (FGV) - www.fgv.br
Universidade de São Paulo (USP) - www.usp.br
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) - www.ibmec.br
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) - www.espm.br
Fundação Vanzolini - www.vanzolini.org.br
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, ano 16, n.54, p.12-14, set. 2006.




