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O CURSO DAS GRANDES CARREIRAS, É POSSÍVEL DETECTAR

com nitidez os momentos decisivos que transformaram
executivos promissores em lendas do mundo dos negó-
cios. Jack Welch tornou-se Jack Welch quando, alçado ao
comando da General Electric, no início dos anos 80. pro-
moveu a maior reestruturação de sua história e a partir da-
li traçou uma nova estratégia para a companhia, Duas dé-

cadas depois, os lucros da GE tinham sido multiplicados por 8 e o respon-
sável pela guinada era colocado no mesmo patamar de mitos como Henry
Ford. Numa eleição promovida pela revista americana Fortune na virada
do milênio, Welch foi apontado por seus pares como o executivo do sécu-
lo 20. Outros nomes chegaram ao Olimpo corporativo depois de demons-
trar um lado visionário ou simplesmente intuitivo apostando—muitas ve-
zes contra todas as evidências — em inovações. E o fator coragem. Os
Mustang não existiriam sem Lee lacocca, que promoveu um tour de for-
ce pelos corredores da Ford para convencer os diretores de que valia a pe-
na investir no modelo esportivo. Lançado no começo dos anos 60, os pos-
santes e estüosos Mustang salvaram a montadora da falência A Disney
também foi tirada de um período de vacas magras nos anos 80 por novas
idéias trazidas por Michael Eísner. Ele ergueu parques temáticos, abriu
centenas de lojas e reviveu a divisão de filmes com sucessos como Aladim
e O Rei Leão. Ao final de sua gestão, a Disney tinha se transformado num
império global avaliado em 60 bilhões de dólares.

Os especialistas em administração costumam gastar um bom tempo na
análise desses e de outros casos de sucesso. Um ponto até hoje muito me-
nos explorado são as circunstâncias que envolvem o surgimento do mo-

mento mágico que pode
mudar — para o alto — o
patamar de carreira de um
executivo. Uma pesquisa
exclusiva teita pela consul-
toria de recursos humanos
Hay Group para EXAME
ajuda a lançar luzes sobre
essa questão. No levanta-
mento, foram ouvidos qua-
se 400 altos executivos de
mais de 60 empresas com
operação no país, O tra-
balho determina como a

chance de ouro se apresentou na vida de cada um deles, que fatores cons-
piraram a favor de seu aparecimento e quais habilidades foram considera-
das importantes para agarrá-la. Os resultados obtidos mostram que não há
mágica no processo de ascensão profissional. Exceções existem, evidente-
mente, mas a regra é que as oportunidades são oferecidas a executivos ma-
duros, que demonstraram ao longo da carreira um histórico de resultados
consistentes e possuem capacidade de liderança para comandar os negó-
cios em momentos-chave, sejam eles de bonança ou de crise.

Os resultados da pesquisa contrariam também vários outros chavões
do mundo dos negócios, como a idéia de que uma brilhante carreira aca-
dêmica ou o desenvolvimento de um conjunto superior de habilidades





técnicas são determinantes para um pro-
fissional chegar ao topo. É claro que um
currículo luminoso tem valor, mas ele é
um ponto de partida, e não de chegada.
Apenas 20% dos executivos pesquisados
fizeram a melhor faculdade de suas res-
pectivas áreas (veja quadro acima). Na
lista de características consideradas im-
portantes para agarrar uma grande opor-
tunidade profissional, qualidades subjeti-
vas corno iniciativa, coragem, capacidade
de comunicação e bom relacionamento
com as pessoas aparecem entre as mais
citadas, à frente de questões como expe-
riência de mercado e visão de negócios.
"O DNA de alta performance dos gran-
des profissionais tem hoje uma composi-
ção muito diferente", afirma Marcos Píc-
cini, consultor do Hay Group e um dos
coordenadores da pesquisa.

O executivo Antônio Maciel Neto, de 49
anos. é um exemplo desse mix de qualida-
des. Ele recebeu a grande oportunidade na
carreira depois de comandar processos de
reestruturação na fabricante de pisos cerâ-
micos Cecrisa e no grupo Itamarati, do em-
presário Olacyr de Moraes. A chance ofe-
recida envolvia o desafio de realizar outra
guinada, muito mais difícil, complexa e
ambiciosa: a recuperação dos negócios da
Ford no Brasil. "Para um engenheiro me-
cânico de formação, como eu, era um con-
vite espetacular", afirma Maciel. Ele assu-
miu o comando da montadora em 1999.
Nos sete anos em que esteve à frente da
operação, realizou ajustes nas operações,
lançou produtos novos, como o festejado
EcoSport, e transformou a filial brasileira
numa das mais rentáveis da Ford no mun-
do. Ao final de 2006, trocou a fábrica pela

presidência da Suzano Papel e Celulose.
Caso Maciel não tivesse competências

técnicas mínimas, é provável que ele ja-
mais tivesse se aproximado da presidên-
cia de uma grande empresa. E é muito pro-
vável que outros executivos tivessem ap-
tidões iguais ou superiores nessa área. O
que fez a diferença, no caso de Maciel e
de outros homens e mulheres que chega-
ram ao topo da carreira, foi a capacidade
de unir isso a fatores como liderança, co-
municação e uma dose de ousadia. Algo
que Jack Welch, em seus tempos de GE,
chamava de "guts"'. "E como a disputa en-
tre os 100 melhores tenistas do mundo. O
que faz um ou outro sobressair são deta-
lhes como capacidade de concentração e
equilíbrio emocional", afirma Piccíni. Se-
gundo o consultor, na alta hierarquia do
mundo dos negócios ocorre algo seme-
lhante. "Muitas vezes, o 'algo mais' está
relacionado ao desenvolvimento de habi-
lidades subjetivas."

A valorização dos profissionais com es-
se perfil ocorre porque as empresas, cada
vez mais, entendem que eles são capazes
de entregar melhores resultados do que
aqueles cuja genialidade se limita a certos
campos. Alguns trabalhos chegaram a quan-
tificar a diferença. Um deles, elaborado a
pedido da IBM, comparou em 2001 o de-
sempenho de 21 gerentes-gerais. Deles, 11
foram classificados como líderes natos. Se-
gundo a pesquisa, por criai" dentro das uni-
dades um clima estimulante e de alto de-
sempenho, eles obtiveram 711 milhões de
dólares a mais de lucros para a companhia
do que o restante de seus pares.

Outro estudo, realizado pela dupla de
consultores americanos em recursos hu-

manos Adrian Gostick e Chester Elton,
trouxe resultados semelhantes. Nos últi-
mos dez anos, por meio de entrevistas
realizadas com cerca de 200 000 execu-
tivos dos Estados Unidos, eles chegaram
à conclusão de que os profissionais res-
ponsáveis pelos melhores resultados fo-





carreira

muitas vezes, depois que detectam um ta-
lento, elas podem deslocá-lo para áreas
completamente diferentes dentro da or-
ganização, dependendo das necessidades.
Segundo a pesquisa do Hay Group, a gran-
de chance na vida de mais da metade dos
executivos ouvidos envolveu uma grande
mudança de área — como um vendedor
que é convidado para assumir o cargo de
diretor financeiro de uma companhia. "Um
executivo não pode ter medo de enfren-
tar desafios, pois o acúmulo dessas expe-
riências enriquece seu currículo", afirma
Roberto Lima, de 56 anos, que passou ao
longo de sua carreira por setores distin-
tos, como têxtil,- financeiro, hotelaria e te-
lecomunicações, ocupando funções dife-
rentes — de tesoureiro na Rhodia a pre-
sidente da operadora de celulares Vivo,
cargo que ocupa desde 2005.

Dizer o que vem a seguir pode não ser
a coisa mais estimulante do mundo, mas
vamos lá: chegai" ao topo requer muita, mui-
ta paciência. Não é à toa que estamos fa-
lando aqui de casos como o de Maciel ou
de Lima, homens de negócios na casa dos
50 anos. A noção de que as melhores chan-
ces se encontram sempre do lado de fora
da empresa em que um executivo está —
daí a necessidade de trocar constantemen-
te de emprego para evitar a estagnação pro-
fissional — também é desmentida pelos
fatos. (Mais da metade dos entrevistados
está na mesma empresa há mais de cinco
anos.) Essas idéias ficaram muito em vo-
ga nos anos 80, a chamada "era yuppie".
Naqueles tempos, "aos 40, ou o sujeito es-
tava fazendo l milhão de dólares por ano
ou era tímido e incompetente", como des-
creve Tom Wolfe no livro A Fogueira das
Vaidades. O deslumbramento com as pos-
sibilidades de sucesso relâmpago deu lu-
gar à realidade de que não há atalhos no
processo de crescimento profissional sus-
tentável. Pode-se enganar um patrão ou um
acionista por algum tempo. Não se pode
enganar a todos o tempo todo. Em algum
momento é preciso mostrar os números.

De acordo com o levantamento do Hay
Group, a maioria das empresas proporcio-
nou pelo menos três oportunidades de as-
censão aos executivos entrevistados. As
chances surgiram, em geral, por meio de
um convite do chefe imediato ou de outro
líder da companhia. A idade em que os
profissionais dizem ter recebido a oportu-
nidade de ouro na carreira foi entre 40 e

Fator principal para a ascensão profissional:
DISPOSIÇÃO PARA O RISCO

Não ter medo de viver
experiências diferentes
é algo fundamental na
vida de um executivo.
Tenho procurado levar
à risca essa filosofia.
Ao longo de minha
carreira, já administrei
empresas em áreas
muito distintas, como
têxtil, financeira e
hotelaria. Sempre
gostei desses desafios.
Minha entrada no
mercado
de telefonia, ao
assumir os negócios
da Vivo, há dois anos,
acrescentou mais um
capítulo a esse
histórico de grandes
mudanças

Roberto Lima, 56 anos, já foi
tesoureiro da Rhodia, vice-presidente
executivo da rede Accor e presidente
do grupo Credicard. Desde julho de
2005, comanda as operações da Vivo



Fator principal para a ascensão profissional:
BOM RELACIONAMENTO
COM AS PESSOAS

Nunca tive problemas
em mobilizar e
entusiasmar minhas
equipes. Aos 29 anos,
por exemplo, assumi a
diretoria de marketing
da Johnson, num
período em que as
vendas estavam
estagnadas. Para
reverter a situação,
liderei uma grande
mudança para que
nosso time deixasse de
ser passivo e batalhasse
por resultados
melhores, combatendo
a acomodação com
treinamentos e
trabalhos de construção
de clima

Maria Eduarda Kertesz. 33 anos,
que deixou o posto de diretora de
marketing da Johnson & Jonhson Brasil
em 2007, quando foi promovida a
vice-presidente da unidade de negócios
de Johnson's Baby para a América Latina
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49 anos — faixa que permite que as his-
tórias profissionais sejam, de fato, cons-
truídas. "O caminho até o topo ocorre pe-
lo acúmulo de resultados consistentes ao
longo da carreira", afirma Piccini,

Uma história que ilustra de forma cris-
talina essa realidade é a de Alain Belda, de
63 anos, presidente mundial da americana
Alcoa, a maior produtora de alumínio do
planeta, com faturamento global de 30,4
bilhões de dólares por ano e 123 000 fun-
cionários espalhados por 44 países. Nas-
cido no Marrocos e naturalizado brasilei-
ro, Belda ingressou na subsidiária da Al-
coa em 1969 como trainee. Quase quatro
décadas depois, ocupa hoje o cargo de pre-
sidente mundial, depois de galgar, pacien-
temente, todos os degraus até o topo da hie-
rarquia da empresa. Em 1979, tornou-se
presidente da filial brasileira. Sob seu co-
mando, as vendas anuais foram do patamar
de 90 milhões de dólares para o de l bilhão.

O sucesso da operação brasileira gerou
um convite para Belda mudar-se para os

Estados Unidos e assumir a vice-presidên-
cia mundial da Alcoa em 1994. Três anos
depois, o board da companhia o convidou
para o mais alto dos postos. "Quando me
chamaram para ser o presidente mundial,
perguntei: vocês têrn certeza, 'um cucara-
chá'l A empresa tinha uma cultura muito
americana e a proposta era surpreenden-
te", afirma ele. "Em quase quatro décadas
de Alcoa, senti medo de ficar parado no
mesrno lugar, mas essa sensação ficou pa-
ra trás por causa das oportunidades que
foram surgindo dentro da empresa." No
momento, o executivo encontra-se à fren-

te de uma operação importante envolven-
do a compra de sua maior concorrente, a
canadense Alcan. por meio de tentativa de
tomada hostil de controle estimada em
mais de 28 bilhões de dólares.

A escalada de Belda e de outras cele-
bridades do mundo dos negócios sempre
gera debates sobre até que ponto o perfil
de liderança é um talento inato. Segundo
a linha mais moderna de especialistas em
recursos humanos, está claro hoje que não
existe um dom natural que determina o su-
cesso. As habilidades executivas podem
ser aperfeiçoadas ao longo da carreira. A



executiva Maria Eduarda Kertesz, de 33
anos, é um exemplo disso. "Aprendi ao
longo da minha carreira como é importan-
te mobilizar e entusiasmar os subordina-
dos", diz ela. Esse ensinamento revelou-
se fundamental numa grande oportunida-
de profissional, quando Maria Eduarda as-
sumiu a diretoria de marketing da John-
son & Johnson no Brasil, em 2003. Na
época, ela precisou comandar uma rees-
truturação do departamento. "Fiz com que
nosso time de marketing deixasse de ter
uma posição passiva e batalhasse por re-
sultados melhores", afirma ela. Em três
anos, as vendas cresceram cerca de 40%.
Os resultados viraram uma promoção a vi-
ce-presidente da unidade de negócios de
Johnson"s Baby para a América Latina.

Apesar de a formação acadêmica não
ser determinante para o sucesso, a maioria
dos executivos continua investindo em es-
tudos mesmo quando chegam em pisições
privilegiadas na carreira (veja quadro na
pág. 28). Maciel, o presidente da Suzano,

por exemplo, reserva pelo menos uma se-
mana do ano para fazer uma imersão em
cursos de aperfeiçoamento e atualização.
Recentemente, participou de um programa
especial de administração para presidentes
de companhias na Harvard Business School,
nos Estados Unidos. A executiva Cristina
Paknaka, de 38 anos, teve uma preocupa-
ção semelhante. 'Tenho diploma em ciên-
cias contábeis, mas não freqüentei o me-
lhor curso dessa área", afirma ela, que é
atualmente a diretora-geral do grupo de sis-
temas pessoais da HP para a América La-
tina. Para completar sua formação, Cristi-
na investiu num MBA pela Fundação Ge-
tulio Vargas, em São Paulo, que incluiu um
intercâmbio de seis meses na Universida-
de do Texas, nos Estados Unidos. "A maio-
ria das pessoas que chegam ao topo pagou
um preço para continuar fazendo aquilo pe-
lo qual são apaixonadas", afirmou a
EXAME Stewart Ernery, um dos autores
do livro Sucesso Feito para Durar, recém-
lançado no Brasil (veja quadro na pág. 30).



"Isso pode significar chegar mais cedo ao
escritório todos os dias ou apostar em pro-
jetos nos quais poucos acreditam"

A carreira do executivo Paulo Sérgio
Kakinoff, de 32 anos, tem altas doses des-
se tipo de abnegação que leva grandes exe-
cutivos ao caminho do topo. Apaixonado
por carros, ele ingressou na Volkswagen
em 1993 como estagiário da área de ven-
das e marketing. Cinco meses depois, sur-
giu a oportunidade de fazer uma grande
apresentação para mostrar à rede conces-
sionária como lidar com um carro que es-
tava chegando ao mercado na época, o Golf .
Mesmo com pouco tempo de empresa, Ka-
kinoff assumiu a responsabilidade de fa-
zer o trabalho. "Sem que meus superiores
soubessem, levei para a fábrica um saco de
dormir e Literalmente acampei por lá du-
rante um mês", afirma ele. Nesse período,
Kakinoff calcula ter desmontado e remon-

tado o veículo três vezes para conhecer to-
das as suas características. "Fiquei íntimo
até do mais insignificante dos parafusos",
diz Kakinoff. Desde então, sua carreira na
Volkswagen tem evoluído de forma rápi-
da. (E, nesse ponto, Kakinoff é uma exce-
ção à regra.) Em janeiro, ele foi transferi-
do para a matriz, na Alemanha, como pre-
sidente mundial do comitê de desenvolvi-
mento de marketing da montadora.

Kakinoff é um exemplo de uma nova ge-
ração de executivos cuja carreira se movi-
menta dentro da lógica de um mundo de
negócios globalizado. Em alguns merca-
dos, como o de tecnologia, o início da car-
reira de profissionais brasileiros já ocorre
no exterior (veja reportagem na pág. 32).

No Brasil, o maior vigor de alguns setores,
a expansão do mercado financeiro, a onda
de fusões e aquisições e a expansão mun-
dial de grupos nacionais têm gerado uma
mobilidade raras vezes vista no mercado
de executivos. "Depois de avaliar e com-
prar uma empresa, é preciso colocar no co-
mando algum talento qualificado para ge-
rar os resultados esperados", afirma Gui-
lherme Dale, consultor sênior da Spencer
Stuart, escritório especializado em recruta-
mento e recolocação de altos executivos.
"Ninguém pode reclamar hoje que faltam
oportunidades para subir na carreira." •

ecarvalho
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