
Opoder pode ser um lugar muito so-
litário, sobretudo quando se é um

jovem empresário inexperiente. Basea-
do nessa premissa, o Instituto Endeavor,
de São Paulo, criou um programa que
aproxima jovens dirigentes de admi-

nistradores veteranos, que os ajudam
na tomada de decisões. Foi assim que
Ivan Barchese, presidente da fábrica
de alumínios Mextra Metal, conheceu
Fausto Moreira, que até 2001 coman-
dou a operação brasileira da americana
Alcoa. Barchese assumira a direção da

companhia em 1998, aos 23 anos, quan-
do a empresa fundada por seu pai fatu-
rava R$ 500 mil por ano. Seis anos mais
tarde, quando o faturamento da Mextra

já alcançava R$ 10 milhões, ele resol-
veu procurar o Endeavor para buscar o

aconselhamento de voluntários executi-
vos como Emílio Odebrccht e Carlos Al-
berto Sicupira, entre outros voluntários

notáveis que militam na instituição. Foi
quando Moreira, 55 anos, passou a orien-
tar Barchese como verdadeiro mentor.

"Quando são jovens, os empresá-
rios querem chutar 15 bolas ao mesmo

tempo", diz Moreira. "Quando ficamos
mais velhos, percebemos que manter
1.5 bolas no ar é muito difícil. Eu ajudei

o Ivan a colocar os pés no chão e a chu-
tar menos." De seu lado, Barchese diz
que, antes, não tinha com quem con-
versar e sentia-se inseguro em tomar
decisões. "Eu fiquei muito aliviado em

poder ouvir o Fausto antes de decidir
coisas importantes", afirma. A princi-
pal dica do mentor foi evitar a tentação
do capital de risco. "Ele me alertou a

não buscar esse tipo de recurso, a to-
mar cuidado. E eu optei por crescer or-
ganicamente e por meio de parcerias",
diz Barchese. A Mextra fechou 2007
com faturamento de R$ 60 milhões,
montante seis vezes maior que o de
2004. Moreira, porem, faz questão de
dizer que o fundamental para o cres-

cimento da Mextra foi a postura e o
trabalho de Barchese. "Se pudéssemos
calcular, diria que 98% do sucesso da
Mextra vem do trabalho do Ivan e 2%

do acompanhamento", diz o mentor.
Barchese estudou a política de bô-

nus da Alcoa para implementar um
programa semelhante cm sua em-
presa. Graças aos seus contatos, Mo-
reira levou Barchese para o Young
Presidenfs Organization (YPO), ins-

tituição para a formação de líderes
que reúne mais de 10 mil presidentes

de companhias do mundo todo. Ali,
teve acesso a um universo até então
desconhecido para ele. "E uma rede de

contatos poderosa", afirma. "Conver-
samos com o ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso e com o dalai- lama.

Foi born pára buscar tendências e
paraentender os fatores macroeconô-
micos que nos afetam no dia-a-dia."
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