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No fim de março, o empresário e ex-deputado Emerson Kapaz entrou em um edifício baixo, em 
Amsterdã, vestindo terno azul escuro e gravata cinza com desenhos de folhas. Estava em um 
típico cenário europeu pontuado por prédios de cinco andares, atmosfera tranquila e um rio 
próximo. Kapaz ficou ligeiramente decepcionado: "Imaginava um slogan grande, verde, sei lá. 
Mas não, tudo muito simples, meio cinza. Parecia Brasília." Ele chegara à sede do Greenpeace 
International, o quartel-general da ONG ambientalista mais famosa do mundo e era o único 
cidadão de terno e gravata dos arredores.   
 
Não se tratava exatamente de uma visita de curioso o que levava o engenheiro civil de 53 
anos, com pós em administração, presidente do conselho da fábrica de brinquedos de plástico 
Elka, e hoje consultor, a circular por ali. Podia ter alguma ligação com ter ajudado a criar 
institutos de responsabilidade social e ética como o Ethos e o Etco. Nada disso. O motivo da 
ida de Kapaz à Holanda era disputar uma vaga de peso na ONG de imagem romântica e nada 
careta que seus ativistas constroem pelo mundo, ora metidos em botes de borracha para 
impedir a matança de baleias ou fantasiados de orangotangos no centro de Londres a 
denunciar o desmate na Indonésia. Mais curioso: ele havia sido abordado por um headhunter 
para concorrer ao posto.   
 
Tudo começou em novembro, com um e-mail esquisito em sua caixa postal. A linha do assunto 
R&B Confidencial - de tão misteriosa, sugeria vírus. Winston C. Pergler, diretor presidente da 
Ray & Berndtson no Brasil, uma das maiores empresas de seleção de executivos do mundo, 
solicitava a Kapaz sugestões de executivos para o cargo de chefia da unidade de política e 
negócios do Greenpeace Internacional. No anexo, a descrição do cargo, suas responsabilidades 
e os atributos exigidos. A posição, avisava o e-mail, "terá seu escritório em Amsterdã".   
 
"Trata-se de um cargo-chave", diz Mike Townsley, diretor de comunicação do Greenpeace 
Internacional, o centro de coordenação das campanhas da organização pelo mundo. O 
Greenpeace, que nasceu no Canadá em 1971, hoje está presente em 41 países. São quase 3 
milhões de colaboradores no mundo e orçamentos anuais que podem bater em 38 milhões de 
euros. A receita vêm de contribuições individuais ou fundações. A ONG não aceita doação de 
empresas ou governos para manter a independência. As cifras da organização são vigorosas e 
a estrutura é global, mas nada ali sugere uma cultura interna empresarial.   
 
O salário do cargo disputado por Kapaz é uma prova disso: 5 mil euros, muito aquém do que 
receberia o diretor de uma empresa deste tamanho. "Eu vim da iniciativa privada", conta o 
médico Frank Guggenheim, que foi diretor-executivo do Greenpeace Brasil por seis anos. 
"Apanhei pra caramba", continua. "Não existem os mesmos instrumentos de liderança, a 
hierarquia é mais informal, não se consegue nada só mandando porque logo vem um 'não 
concordo'. Tudo tem que ser discutido, tem que convencer as pessoas. É um processo 
político", diz. "E não há os mecanismos da indústria que motivam alguém a obedecer, como 
aumento de salário ou bônus. A liderança é de outro tipo. Para mim, foi uma experiência super 
legal", conta o médico. O headhunter Pegler reforça a idéia. "O poder, no Greenpeace, é 
consenso e influência. Quem trabalha como voluntário recebe salário pequeno e a cobrança 
precisa ser diferente daquela do mundo empresarial."   
 
Mas como foi que uma demanda desta mega ONG foi parar numa mega empresa de 
headhunting? "O Greenpeace sentia falta de uma estrutura de comando mais formal", explica 
Pegler. "Esse era um cargo de alta rotatividade. Nos últimos quatro anos passaram por lá três 
pessoas. Então nos procuraram." Townsley diz que recorrem à prática quando precisam de 
"sangue fresco" em posição de gerência. Foi disparada uma busca mundial. A preferência era 
por gente da Ásia ou da América Latina. A Ray & Berndtson acionou seus escritórios de Buenos 
Aires, São Paulo, Mumbai e Amsterdã. "Queriam alguém de países emergentes porque são os 
mais envolvidos nos assuntos relacionados ao Greenpeace", diz Pegler.   
 
A descrição do cargo indica que a função não é para qualquer um. O posto está pendurado na 
estrutura do Greenpeace International, de onde partem as recomendações gerais sobre a 



política da organização e a definição de campanhas. É o Greenpeace Internacional o 
responsável pela operação dos três barcos da ONG. E é dali, também, que ocorre o 
licenciamento da marca para uso dos escritórios. Mas não se trata de uma holding, os 
escritórios nacionais têm autonomia. O que vale são os princípios em comum de promoção à 
preservação da natureza e à paz.   
 
A chefia da unidade de política & negócios se reporta ao time gerencial do primeiro escalão do 
Greenpeace. Tem que comandar um time de especialistas em florestas, oceano, clima, 
energia, biocombustíveis e corporações. Tem que defender as posições da ONG nas 
negociações internacionais das Nações Unidas - como as conferências que discutem o futuro 
do Protocolo de Kyoto, por exemplo-, e ainda gerenciar o orçamento da unidade. O candidato 
tem que ter experiência em política e gestão de negócios, no desenvolvimento de estratégias 
de campanha e em negociações políticas. "O lobby político é fundamental para o que nós 
fazemos", diz Townsley. "Procuramos alguém que não precisa ser empresário, mas entenda o 
mundo dos negócios. O potencial de mudança que existe hoje no universo das corporações 
exige uma nova forma de aproximação."   
 
A motivação pela causa ainda é o ingrediente decisivo neste tipo de escolha. Kapaz se 
entusiasmou com o e-mail do caça-talentos e sugeriu o próprio nome - respondendo a uma 
estratégia do próprio headhunter. "Percebi que adoraria o desafio, seria um upgrade 
profissional e uma oportunidade sensacional." Sua vida e a rotina da família virariam de ponta-
cabeça, mas nem isso tirou seu ânimo. Kapaz iniciou o processo enviando um texto explicando 
as razões por que se achava adequado à função. O headhunter fez o mesmo, comentando a 
indicação. Em janeiro havia 30 nomes na parada; em fevereiro, a peneira deixou apenas 12. 
Duas semanas depois, eram só cinco. Foi aí que Kapaz teve de participar de uma conferência 
telefônica com diretores do Greenpeace. E depois, em março, recebeu o convite para ir a 
Amsterdã e comparecer a uma série de entrevistas. O programa, de um dia, era avassalador: 
começava às 8h50 e terminaria à 1h30.   
 
"Veio tudo explicado. Inclusive que, se quando estivesse no aeroporto e quisesse pegar um 
táxi, não teria reembolso. Eles me sugeriam trem, para evitar a formação de ozônio na 
atmosfera", diz Kapaz. "Fiz tudo direitinho."   
 
Só quando chegou ao prédio soube que havia apenas dois finalistas - o outro era alguém do 
próprio Greenpeace. Recebeu uma tarefa: teria uma hora para preparar uma campanha fictícia 
para a ONG e apresentá-la ao board. "Tinha levado meu laptop e montei sete lâminas em 
PowerPoint", conta. A iniciativa surpreendeu a banca de entrevistadores. Depois, seguiram-se 
conversas com vários diretores. "Foi uma sabatina dura. Às 14h30 minha cabeça fervia", 
resume. Duas semanas depois, Kapaz recebeu um telefonema informando que haviam gostado 
muito dele, mas não havia sido escolhido. Ele acredita que não conseguiu estudar o suficiente 
o histórico de lutas ambientais do Greenpeace e isso pesou na decisão. "Mas foi um processo 
incrível." A experiência teve também um sabor de redenção para o ex-deputado que, em 2006, 
se viu subitamente envolvido no escândalo da máfia dos sanguessugas. "Toda a história com o 
Greenpeace me deu muita energia positiva para que eu continue a lutar pelas grandes causas 
para o País."   
 
Na opinião de Winston Pegler, o que tirou Kapaz da disputa esteve mais relacionado ao seu 
estilo de liderança empresarial. "O Emerson tem personalidade, e lá ele ia delegar e cobrar. E 
o Greenpeace não funciona assim."   
 
O anúncio de "Procura-se" ainda está pendurado no site do Greenpeace Internacional. A data 
de fechamento para a entrega de currículos é hoje.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 jun. 2008, Eu & Investimentos, p. D8. 


