


sance Executive Forums. Eles sentiram
na própria pele essa sensação nem um
pouco agradável quando exerciam o pa-
pel de diretores e executivos de empre-
sas. "Sabemos que muitos presidentes,
donos de empresas e altos executivos
com poder de decisão sentem muita so-
lidão, mas poucos admitem isso. Apenas
os que têm maturidade", relata André.

Em 1992, quando André era sócro e
presidente da Italisa, ele foi convidado
a participar do YPO (Young Presidents
Organization), uma empresa norte-ame-
ricana que promove encontros entre
grandes executivos e empresários e tern
como objetivo a troca de experiências.
Ali, André percebeu que poderia disse-
minar esse conceito de 'aconselhamen-
to' no Brasil. Daí surgiu o grupo que«*



ele hoje preside, o Grupo Renaissance.
Para entender como funciona, Vida

Executiva teve acesso a um desses en-
contros. A reunião, que é mensal, é divi-
dida em 3 módulos. Na primeira parte é
apresentado um case de um''dos partici-
pantes. Em seguida, é a vez da mesa-re-
donda, onde todos dão suas opiniões e
contam suas experiências para ajudar
a quem expôs o problema. Para finalizar,
tem uma palestra, desta vez o tema foi:

Por que falar sobre Ac-
countability ou Responsa-
bilidade é tão importante
atualmente?, apresentada
por João Cordeiro.

DIVIDIR
PARA SOMAR

Na pequena sala do Tran-
samérica Fiat The Advan-
ced estavam os oito partici-
pantes, destes, apenas uma
mulher: Gisela Heitzmann,
48 anos, sócia-diretora de
O Boticário. Ela é também
uma das veteranas do gru-
po, está nele desde 2000.
"Sempre fiz parte de várias
entidades e entrei porque
achei interessante ter com
quem dividir as aflições do
dia-a-dia", conta.

Ficar intimidada por ser
a única mulher do grupo?
Isso Gisela tira de letra.
"Faz parte da minha vida
inteira, desde os cursos,
MBA, sempre convivi mui-

to com os homens. Não sinto nenhuma
dificuldade nas reuniões, pois há um
respeito interessante. Eles trazem pon-
tos de vista diferentes, enxergam coisas
que eu às vezes por estar envolvida no
situação tenho dificuldade. É uma troca
entre a visão feminina e a masculina do
mundo dos negócios", reflete.

Seu companheiro Fábio Bermúdez, 30
anos, diretor de gestão e desenvolvimen-
to da Tito Global Trade Services, é um
dos mais novos do grupo. Apesar de ser
novato, Fábio já viajou com o Renaissan-
ce para a China. "Foi muito proveitoso.
Nas reuniões temos a oportunidade de
apresentar nossos problemas na empre-
sa e ter o feedback do pessoal. Muitas ve-
zes não tenho com quem conversar em
casa sobre os assuntos. E como as pes-
soas aqui são de setores diversos temos
a possibilidade de aprender com outras
visões de mundo e sobre outros departa-
mentos. Tudo o que ouvimos tentamos
aplicar no nosso dia-a-dia, mesmo as ex-
periências negativas".

Por conta de todos esses fatores cons-
trutivos, Álvaro Gayoso, 50 anos, dono
da Engepasa Ambiental, viaja há dois
anos uma vez por mês de Santa Catari-
na para participar das reuniões em São
Paulo. "É uma forma de crescer, apren-
der e amadurecer. Você não pode pa-
rar, tem que estar sempre conhecendo,
aprendendo, desenvolvendo. Nesse es-
paço chegamos a discutir questões fa-
miliares, até porque uma das dificulda-
des do empresário é dividir o seu tempo
entre trabalho e vida pessoal. Cada um
acaba dando uma sugestão ou uma ex-
periência que nos ajuda a lidar com as
questões", finaliza. ^

Os homens trazem pontos de pista diferentes, enxergam
coisas que às vezes por estar envolvida no problema
tenho dificuldade, c uma troca entre a pisão feminina
e a masculina do inundo dos negócios
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