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O CEO mundial da companhia fala sobre liderança e a troca de comando na América Latina.  
 
Em visita ao Brasil na última sexta-feira, Gerard Kleisterlee, presidente e CEO mundial da 
Philips esteve reunido com os integrantes do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e comentou 
o momento de transição da liderança da companhia na América Latina. No próximo mês, 
Marcos Antônio Magalhães deixa a presidência da companhia na região depois de sete anos no 
cargo.  
 
Ele passa o bastão para Paulo Zottolo, que no ano passado deixou o cargo de CEO da BDF 
Nivea na América do Norte para assumir o desafio. De acordo com ele, logo de cara, um de 
seus objetivos é fazer a participação da América Latina no faturamento mundial da Philips 
passar de 7,5% para 10% até 2011 (ver mais na página C-4).  
 
Zottolo garante que não sente nem um pouco de insegurança ao pensar em assumir 
definitivamente o posto, depois de cerca de um ano preparando-se para tal. "Acho que o frio 
na barriga do Paulo já se diluiu nesses meses e agora o que ele deve sentir é um calor na 
barriga. Ele está louco para assumir", brinca Magalhães ao ouvir o colega dizer que está muito 
bem-preparado.  
 
Aos 60 anos, Magalhães não sentará mais na cadeira de presidente para a América Latina a 
partir do mês que vem, mas continua na empresa como presidente do conselho consultivo. 
"Por isso, férias só depois de maio. Tenho muita coisa para fazer ainda", assegura. Ao finalizar 
esse período de transição, o executivo deve dedicar-se ainda mais ao trabalho social voltado 
para educação que já exerce há algum tempo como presidente do Conselho Gestor do Instituto 
de Qualidade no Ensino (IQE) da Câmara Americana de São Paulo e de Pernambuco, e como 
presidente do Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação naquele mesmo Estado.  
 
Para Kleisterlee, não existe um perfil ideal de liderança, um modelo de líder. "Cada companhia 
necessidade de profissionais com características específicas", comenta. "Um líder tem de ser 
capaz de montar equipes, estabelecer rumos e metas e capacitar as pessoas para atingi-las."  
 
Segundo ele, o alto escalão da Philips é composto por executivos de diversas nacionalidades.  
 
Conta com holandês, francês, italiano, belga... "Só não tem um brasileiro por falta de 
oportunidade. Eu, aliás, cheguei a convidar Magalhães para trabalhar comigo na Holanda, mas 
ele preferiu ficar no Brasil."  
 
Assim, na visão do CEO, o importante para a carreira de um executivo é ter os olhos abertos 
para o mundo e estar apto a lidar com outras culturas. Para conduzir a operação regional, no 
entanto, ele considera importante que quem esteja à frente da empresa seja um profissional 
reconhecido nesse mercado. "Por isso chamamos Zottolo e o convencemos a vir para a 
Philips."  
 
Aos 61 anos, desde 1974 na companhia e há sete à frente da operação mundial, Kleisterlee 
não pensa em se aposentar. "A companhia me pediu que ficasse mais quatro anos e, enquanto 
gostar do que eu faço e os acionistas me aprovarem nessa posição, não quero me aposentar", 
afirma.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 mar. 2007. Vida Executiva, p. C9. 
 


