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Com menos de 30 anos, executivos assumem cargos de destaque nas empresas  
 
"Tenho 29 anos e sou CEO da empresa". Este é Pedro Gusmão Suchodolski, da Voitel, empresa 
pioneira em voz por IP no Brasil. Cargo alto e pouca idade. É cada vez maior o número de jovens 
executivos que ascendem rapidamente na carreira, chegam a cargos gerenciais e de diretoria 
como um cometa. A explicação está no passado. Para consultores de Recursos Humanos (RH), o 
conjunto boa formação acadêmica, estudo continuado, experiência profissional em diferentes 
áreas de empresas, garra, determinação e ausência de vícios explica a ascensão. Errar é um risco, 
mas não motivo para queimar a carreira. E o preconceito pela fisionomia jovem é vencido pela 
maturidade nas reuniões e nas tomadas de decisão. 
 
Formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP) e com curso de extensão em Finanças pela mesma instituição, Suchodolski tomou algumas 
medidas para evitar caras emburradas nas reuniões pelo fato de ser jovem. Atuando como CEO 
desde os 25 anos, o executivo retirou dos cartões de visita da Voitel o cargo dos colaboradores 
para acabar com o ar de desconfiança que surgia nas reuniões com os clientes. 
 
FÓRUM MUNDIAL. Contudo, maturidade, confiança, ambição e experiência profissional venceram 
esta barreira. Fato que explica a participação de Suchodolski no Renaissance Executive Forums, 
fórum mundial voltado para presidentes de empresas, com participação de executivos de mais de 
30 países. Mascote da turma, o profissional acredita que este tipo de encontro é importante para 
trocar experiênciacom outros presidentes de distintas companhias. 
 
Suchodolski começou sua vida profissional aos 17 anos, quando estudava na PUC-SP e trabalhava 
na área comercial de leites e derivados da Nestlé, atendendo aos grandes atacadistas do 
mercado. Após um ano, decidiu que queria maior experiência financeira para sua carreira. Assim, 
depois do processo de seleção, entrou para o Grupo Vendôme, que representa 18 marcas de luxo 
no mundo como Cartier e Mont Blanc. Ele foi estagiário na área financeira e de administração, 
atuando depois em tecnologia. Ficou dois anos na companhia o que possibilitou, segundo ele, ter 
visão global do negócio da empresa.  
 
O passo seguinte, aos 20 anos, foi trabalhar na área de investimentos no Banco Bandeirantes. 
Entretanto, percebeu que o futuro estava na área de tecnologia e internet. Após estudar o 
mercado de telecomunicações e participar de um fórum sobre Voip com apenas 10 pessoas na 
platéia, ficou decidido pela área de tecnologia. Entrou na Voitel em 2000 como gerente de 
desenvolvimento de negócios e no início de 2002 foi convidado a ser presidente.  
 
"É preciso muita vontade de vencer e nunca desistir. Para cada sim que recebi de resposta ouvi 
50 não. Atualmente, o preconceito virou respeito e admiração Meu maior medo é o erro, porque 
não existe complacência do mercado", argumenta o CEO da Voitel. 
 
Na avaliação de Lenyta Diniz, gerente de Planejamento de Carreiras e head hunter da Manager, os 
jovens executivos que ascendem rapidamente devem sempre buscar educação continuada, até 
porque, explica ela, pelo fato de chegarem em altos cargos tão cedo, as exigências por parte das 
empresas e empresários, bem como do mercado é até maior. "Ainda são raros os profissionais 
jovens que têm visão clara sobre sua própria carreira e possibilidades. Particularmente, os chamo 
de profissionais precoces. porque são executivos com perfis mais arrojados e isso é bem visto 
pelas empresas. Por serem jovens podem errar, e isso não será depreciativo, pois eles não 
possuem vivência o suficiente em suas carreiras para serem julgados e se queimarem por conta 
de um erro", considera Lenyta. 
 



Para Paulo César Guimarães, professor da Faculdade Moraes Júnior-Mackenzie, que já trabalhou 
na chefia de RH de empresas como Banco Brascan e Gilette, não há dúvida de que o estudo 
continuado é importante. De acordo com ele, jovens devem buscar o equilíbrio entre implementar 
mudanças e respeitar o conservadorismo de algumas empresas. "Nem sempre as empresas que 
contratam jovens executivos têm claro o sentido da mudança que querem promover. Como os 
jovens têm menos experiência e não sabem definir exatamente o que esperam dele, são pessoas 
que aceitam desafios complexos", avalia.  
 
Aos 31 anos, Dalve Ortolani é diretor de Comércio Internacional da Aon, líder mundial em 
consultoria e corretagem de seguros, administração e gerenciamento de risco. O executivo é 
formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, em São Paulo, fez MBA de gestão 
empresarial na Fundação Getulio Vargas do Rio Grande do Sul (FGV-RS) e de extensão do MBA na 
Universidade da Califórnia.  
 
Sua carreira começou como trainee na AGF Brasil Seguros e, após quatro anos, foi para a Aon, 
onde está há seis anos. Em pouco tempo foi transferido para o escritório da empresa em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul, com o cargo de gerente de filial e logo assumiu o cargo de diretor, 
aos 29 anos. Aos 30, voltou à sede da empresa em São Paulo como diretor de Comércio 
Internacional. "A pessoa não nasce líder. Isso pode ser trabalhado com gestão de pessoas, 
desenvolvimento técnico e profissional, maturidade e, muitas vezes, abdicação do tempo pessoal", 
revela. 
 
FLEXIBILIDADE. Para Lenyta, head hunter da Manager a experiência profissional é conquistada no 
dia-a-dia. O importante, segundo ela, é que o jovem tenha consciência de que chegou mais cedo 
ao alto cargo, mas que se não for humilde, flexível e continuar estudando, aprendendo e 
absorvendo informações, a médio prazo perderá a chance de continuar em funções de 
destaque."As empresas buscam executivos experientes para apagar incêndios, mas, por outro 
lado, também querem jovens sem vícios, que, no futuro, possam se tornar profissionais completos 
e produtivos", avalia.  
 
Gisele Lopes é gerente de Rede e Atendimento da Central Nacional Unimed. Aos 34 anos, a 
executiva formou-se em Comércio Exterior. Depois, fez pós-graduação em Gestão Empresarial e 
atualmente cursa outra pós em Administração Hospitalar na FGV/SP. A executiva, que começou 
aos 14 anos trabalhando em um banco na área de atendimento, aos 17 participou de um processo 
seletivo na Unimed e ingressou na companhia na área comercial, como auxiliar de cadastro. Ao 
passar por diferentes cargos ao longo de sua trajetória na empresa, Gisele aprendeu a liderar. 
 
"Atribuo minha rápida ascensão profissional à facilidade de entender o negócio da empresa, 
diversidade de formação acadêmica, conhecimento técnico e liderança. O executivo tem que 
traçar seus desafios e projetos, ter vontade de vencer, superar fracassos e ser prestativo", conclui 
a gerente de Rede e Atendimento da Central Nacional Unimed. 
 
Disputa de egos pode prejudicar ascensão 
 
De acordo com Lenyta Diniz, gerente de Planejamento de Carreiras e head hunter da Manager, 
existe preconceito de executivos contratantes mais experientes em relação aos mais jovens 
apenas por existir a disputa de egos, e esses profissionais se sentirem ameaçados pelos mais 
jovens. "Mas acredito que no mercado brasileiro tem espaço para todos. Principalmente para os 
mais jovens, por serem mais arrojados. Portanto minha sugestão é sempre questionar antes de 
participarem de uma entrevista: Que empresa é essa? Qual a filosofia de trabalho dela? Existe 
plano de carreira? E quanto maior for a empresa, melhor será a recepção e sucessivamente os 
mais jovens terão chances e perspectivas de crescer e ter uma carreira mais sólida." 
 
Superintendente de Finanças e Relações com Investidores (RI) da Light, Ricardo Levy tem 33 
anos. 



 O executivo, que assumiu o cargo aos 29 anos, começou a cursar economia na PUC-RJ, mas 
mudou para Administração de Empresas. Ele também fez MBA executivo na Coppead, da UFRJ. 
Levy trabalhou quatro anos na Aracruz Celulose e assumiu seu primeiro cargo gerencial na Light 
aos 25 anos. 
 
"Acredito que o jovem executivo possui um conjunto de boa formação técnica, visão corporativa, 
mais estratégica do que técnica. Não sofri preconceito pelo fato de ser jovem porque sempre me 
posicionei de forma madura. Quanto à possibilidade de errar, independentemente da idade, a 
responsabilidade é igual. O jovem executivo tem que ter ambição e perspectiva de crescimento", 
destaca. 
 
Para Levy, o perfil do jovem executivo vai variar de acordo com a formação acadêmica e as 
experiências profissionais pelas quais a pessoa passou. Contudo, indica que é essencial traçar 
metas de curto e médio prazo para desenvolver e crescer na carreira. Uma de suas atribuições 
atuais como superintendente de Finanças e RI da Light e comunicar com públicos diferentes como 
analistas e investidores que possuem até o dobro de sua experiência profissional. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 02 abril. 2007. Gerencia, p. B-8. 


