
ejamos justos: é preciso mais que tope-
te para chegar a CEO. No disputadíssimo
mundo do colarinho branco, há que fazer
chapinha, enrolar a língua e engolir "frogs"
para almejar o "benchmark" que dá direi-
to a salários de sonho, fora benefícios de
encher os olhos.

No Brasil, os tops do topo são 121 profissionais
"centenários", gente de alto calibre, que recebe salá-
rios acima de R$ 135 mil por mês. Na faixa mais mo-
desta, dos R$ 56 mil, são 2.170 executivos (diretores
e vice-presidentes), segundo pesquisa da Mercer,
principal consultoria no mercado empresarial para
a América Latina, com 261 empresas responsáveis
por 28% do PIB brasileiro.

Não é àtoa que a competição é feroz para se tornar
um dos "happy few". "Hoje, para ser um executivo
'high profile' não basta ser, é preciso parecer", afir-
ma o empresário Roberto Justus, 51, que assumiu
sua porção "executive search" (não se usa em portu-
guês para não parecer mero agenciador de empre-
gos) ao comandar um reality show de aspirantes a
executivos, "O Aprendiz" (TV Record), 24 mil inscri-
ções em sua terceira edição.
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CKO (chief knowledge officer) é como se denomina o
gestor da capacidade intelectual da companhia, pessoa
responsável desde a memória da empresa até o
planejamento de "learning" dos funcionários

Cool no mundo normal, quer dizer bacana, legal; no dos
"justos", gente que se veste com grife, freqüenta festas
badaladas e está com sorriso na cara no final do dia

Downsizing nome bacana para aquele facão que
"encolhe" a folha de pagamento

Expertise executivo bacana não tem qualidades, tem
expertise

Fancy elegante, no dicionário; no corporativês, gente
que usa a roupa "certa", fala três línguas e dorme pouco

Frog tucanaram o anfíbio bufonídeo, aquele que no
conto de fada vira príncipe e nas empresas costuma
ser engolido ao longo do expediente
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E que o leitor perdoe o idioma híbrido: o uso
exaustivo de termos do inglês é um dos cacoetes fun-
damentais para entender o universo corporativo,
com seus códigos e manuais que regem a maneira de
vestir, se comportar e até a de pensar (veja abaixo).

CEO e presidente do grupo de comunicação New-
comm, Justus tem sua receita para uma empresa
atraente aos olhos dos clientes: contratar "cool peo-
ple", executivos que caibam na sigla "P.A.S.". Signifi-
ca "people, attitude and style" ou, em bom portu-
guês, gente com atitude e estilo.

Ex de Adriane Galisteu, Eliana e atual de Ticia-
ne Pinheiro -filha da "garota de Ipanema" Helô
Pinheiro-, Justus explica a importância de "pare-
cer": "Deus está nos detalhes". Por "detalhes", en-
tenda o verdadeiro manual das etiquetas: terno
Ermenegildo Zegna, tailleur Chanel, pastinha
Louis Vuitton, caneta GrafVon Faber e relógio Au-
demars Piguets.

Mesmo porque o julgamento dos pares costuma
ser implacável. "Um diretor da empresa americana
onde trabalhei foi apresentar um projeto para um
executivo, vice-presidente de telecomunicações. No
final da apresentação, o cliente perguntou, descon-
traidamente, onde o diretor havia conseguido aque-
le relógio de 'segunda linha'. Por acaso, ele era um co-
lecionador e percebeu que o Rolex era falso. Para nós,
perdeu totalmente a credibilidade", conta Elaine Vi-

Corporativos
para iniciantes

Banking ambiente corporativo de banco, conside-
rado um dos mais conservadores

Benehmark parâmetros de excelência; hoje, ele é
global e, para ser bom em uma área, é preciso ser
mundialmente bom

Coaching sessões de aconselhamento para que o
consultante atinja novos objetivos. Esses serviços
estão disponíveis nas empresas que fazem "executive
search" e podem ser contratados pelos executivos

CEO (chief executive officer) é o cargo mais alto de
uma empresa; caso exista o presidente e o CEO, o
segundo é o mais forte



Happy few o correspondente a poucos e bons

Headhunter no literal, caçador de cabeças,
caça-talentos, olheiro de executivo

High profile o contrário de "low profile",
indivíduos de alto desempenho, que trabalham
muito, têm agilidade, são bons líderes,
estão sempre além das expectativas da corporação

Networking a arte de fazer "amigos" e contatos,
geralmente em classes de MBA ou happy hours
com um dedo de uísque e cinco pedras de gelo.
Para não meter os pés pelas mãos, iniciantes
mantêm o mesmo copo nas mãos a noite toda

Start-up antigamente era chamado de
planejamento para a inauguração da firma

Win/win ao pé da letra é ganha/ganha, mas é a
forma de atuar em que se tenta reduzir os riscos

O executivo
Jean-Wlarc
Laouchez,

43, não
resistiu às

pressões
do universo
corporativo
e abriu um

loja de moda

lela, 35, diretora de marketing e comunicação de
uma multinacional israelense.

A consultora de treinamento e comunicação, da
Casa da Comunicação, Vanessa Gobbi se lembra de
outra história, de uma colega chamada para uma en-
trevista. "Ela entrou, o 'headhunter' a mediu de ci-
ma a baixo e disse que estava dispensada. Não hou-
veconversa", lembra. Mais tarde, descobriu-se o mo-
tivo da dispensa: a candidata não usava salto fino.
Não importa a situação de seu menisco, essa é uma
regra indiscutível no mundo corporativo.

Em tempo, a executiva rejeitada é hoje o principal
nome de recursos humanos de uma multinacional
de eletroeletrônicos.

Quem tem alma engravatada não tem esses pro-
blemas. O engenheiro Thiago Santana, 28, candida-
to ao MBA executivo no Ibmec, aboliu os tênis e não
abre mão do terno nem no "casual day", dia em que
as empresas permitem o uso de trajes mais despoja-
dos. "Nos finais de semana, uso quando muito um sa-
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'Dress code´.executivo
elas
CABELO Nos ombros, sempre lisos (chapinha neles!)

ROSTO Jamais "limpo" (a maquiagem é Lancôme)

ROUPA Tailler bem ajustado (nunca justo) Dior, Daslu e
Chanel; em começo de carreira admite-se um Gregory

SAPATOS Escarpin e meia-calça (responsável
pela alergia adquirida por boa parte das executivas);
Prada, Daslu e NK

PERFUMES Chanel e Dior (para parecer tradicional)

BOLSAS Dior, Louis Vuitton e Chanel (os modelos
pequenos foram substituídos pelos grandes)

CANETA Mont Blanc (principalmente em "banking")

PASTA Louis Vuitton

CELULAR Deve ter câmera, web, assobiar e chupar cana

NEM PENSAR Tatuagem à mostra (para ambos)

eles
CABELO Bem cortado; atualmente, luzes bem sutis,
demonstram "ousadia" e pegam bem

ROSTO Imaculadamente barbeado

ROUPA Donald Trump disse: "Se você quer ser
presidente da empresa, vista-se como ele desde já".
Armani e os brasileiros de Ricardo Almeida

REGRA Camiseta regata por baixo de camisa branca

SAPATOS Emernegildo Zegna (R$ 2.700), Prada

GRAVATA Em cores fortes, em seda pura; as mais
cobiçadas são, outra vez, Zegna e Brioni

PERFUME O do momento é Reaction, de Kenneth Cole

PASTA Louis Vuitton e Gucci

CANETA GrafVon Faber (em ouro 18 quilates e corpo de
madeira, R$ 14 mil)

RELÓGIOS Bulgari, Audemars Piguet (cerca de
US$ 10 mil o mais barato) e Rolex (ainda é um charme)

NEM PENSAR Carro não automático e
sem bancos de couro

pato mais confortável", conta.
A corporação tomou posse da vida de Thiago de tal

maneira, que até para ir ao supermercado com a noi-
va ele costuma fazer planilha de Excel. "Trago tudo
para a mesma base, ou seja, avalio quanto custa cada
produto por 100 g", explica, de terno azul-marinho
e gravata de seda, no supermercado.

Crueldades SÁ.
Na guerra dos "justos", beleza não é tudo, mas apa-
rência é fundamental. "Eu me preocuparia em con-
tratar um executivo acima do peso, principalmente
em 'banking' que é mais Tancy", explica Fátima Zor-
zato, "executive search" da Russel Reynolds, uma
consultoria de desenvolvimento de carreira para
executivos de alto escalão, conhecida como uma das
"headhunters" mais duronas do meio. "Acho que ele
teria menos fôlego para uma viagem internacional
bate-volta -em que se desembarca de dez horas de
vôo direto na mesa de reunião e volta-se no mesmo
dia para o escritório."

Fátima diz que, da mesma maneira, é "mais di-
fícil colocar pessoas feias, alguém que não tenha
preocupação com a aparência". "Nesse universo,
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O casal Thiago
Santana, 28, e a

noiva Monica
Anderson, 26, à

Casa Santa Luzia
com a planilha

de Excel
das compras

A executiva
Ana Paula

Serodio, 35, com
as filhas Luísa, 9,

e Camila, 6,
que enfrentou
preconceito de

um "headhunter"

as pessoas não podem ver um executivo de manei-
ra negativa", acha.

A "headhunter" conta que há empresas que fazem
entrevistas com a família ou o cônjuge do candidato
para descobrir se ele é realmente adequado. "Isso é
feito para assegurar o sucesso também do executivo,
a chamada prática 'win/win' (todos ganham)." Caso
a cara-metade demonstre, por exemplo, pouca com-
preensão com a disponibilidade que o/a executivo/a
terá de oferecer à empresa, o candidato é reprovado.

A audácia dos "headhunters" deixa marcas na vi-
da de alguns executivos. Ana Paula Serodio, 35, ficou
perplexa quando, ao saber que ela tinhas duas filhas,
o profissional norte-americano que a entrevistava
perguntou, na lata, se ela não achava irresponsabili-
dade colocar duas crianças no mundo -afinal, ela te-
ria que se dividir entre a família e a corporação. Mui-
to desses executivos costumam passar noites inter-
nados nos escritórios ou podem chegar a trabalhar
cerca de 16 a 18 horas por dia.

Ana não foi contratada, apesar da imersão em Ha-
vard, do MBA em marketing na USP e o de finanças
obtido no Ibmec, que forma com a FGV (Fundação
Getúlio Vargas) a dupla de escolas de negócios mais

respeitada do país. Hoje, a executiva é consultora e
faz o "start-up" de uma empresa americana de cos-
méticos no Brasil.

Para o "executive search" Andras Dolbroy, que já
operou como diretor de marketing e comunicação
da Chrysler para toda a Europa, as pressões não po-
dem ser consideradas crueldades. "Se você tolera a
mediocridade, você a perpetua. Isso, sim, é cruelda-
de com alguém", analisa. Para Dolbroy, a meritocra-
cia (que premia por mérito) é uma das qualidades in-
discutíveis nas corporações e conquistá-la não de-
pende unicamente de seu Prada; conhecimento e
habilidade são imprescindíveis.

MBAs são um capítulo à parte nesse universo.
"Hoje, há quem vá para esses cursos para arrumar
emprego e quem os faça para criar 'networking'. Ou-
tro lugar que passou a ser ponto de 'net' são os hap-
pyhours. "Muitas vezes, estou até cansada, mas vou
para não perder o contato", conta.

Jogo do capital
Com um MBA em finança corporativa e estratégia
na Universidade Wharton, na Pensilvânia, e depois
de ter trabalhado em bancos de investimentos, em/
Paris, Suíça e Emirados Árabes, onde fazia negócios
na base mínima dos US$ 200 milhões, o francês da
Martinica Jea-Marc Laouchez, 43, desistiu.

"Eu fazia parte desse circo quando ,por trás da
fantasia (o terno, o carro, os jantares), havia o obje-
tivo de empreender. Quando passei a me questio-
nar sobre aquelas regras e percebi que a minha mis-
são de vida não estava alinhada com os interesses da
empresa, resolvi seguir meu caminho", conta. "Em
vez de cuidar da vida do acionista, que nunca apare-
ce, resolvi cuidar de mim e da minha família", diz.

Casado com uma colombiana, pai de uma filha
americana e outra brasileira, ele abriu uma loja na
Vila Madalena em que mistura moda e beleza. A
Maison Criola quer trazer jovens talentosos de co-
munidades carentes para assinar coleções. Mas não
esqueceu os ensinamentos básicos de Adam Smith:
"Aprendi no mundo corporativo, não adianta fazer
caridade, é preciso ensiná-los o jogo do capital".

E até o jogo do capital tem suas frestas. Como os
currículos acadêmicos são todos muito parecidos,
muitas vezes vale mais "ser a pessoa certa, no lugar
certo, no momento certo e, principalmente, pela ra-
zão certa", diz o "headhunter" Robert Wong. Ele
lembra que Antônio Ermínio de Moraes, um dos em-
presários mais poderosos do Brasil, provavelmente
seria recusado no staff de "cools" da empresa de Jus-
tus. Não que ele ligasse: aquele, sim, tem topete.
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