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ATALHO
RUMO
AO TOPO
Na ânsia de chegar à presidência de
uma empresa, executivos deixam posições
confortáveis em grandes grupos e migram
para negócios menores — manobra que
costuma dar certo em apenas 30% dos casos
CAROLINA MEYER

Oexecutivo paulista Paulo Sér-
gio Kakinoff, de 34 anos, sem-
pre foi considerado uma espé-
cie de menino-prodígio na

Volkswagen. Primeiro, pela velocidade
com que ascendeu na hierarquia da em-
presa. Desde que foi aceito como trai-
nee, em 1993, Kakinoff vem recebendo,
em média, uma promoção por ano—até
agora, foram nove no Brasil e duas na
Alemanha, onde morava há cerca de
dois anos. Depois, por sua atuação de-
cisiva em pelo menos dois momentos
cruciais da história da empresa. Em
2004, quando ainda era diretor de ma-
rketing da montadora, Kakinoff conven-
ceu os herméticos executivos alemães a
lançar uma campanha que premiaria o
vencedor com uma viagem suborbital
em torno da Terra (ele compareceu à
reunião vestido de astronauta). Com a
campanha, as vendas de carros da sub-
sidiária brasileira da Volks aumentaram
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30%, dando fôlego ao processo de rees-
truturação iniciado pelo então presiden-
te da companhia, Hans-Christian Ma-
ergner. Nesse mesmo ano, Kakinoff
uniu-se ao então chefe de design da em-
presa, Luiz Alberto Veiga, para montar,
de maneira quase artesanal. uma versão
off-road do novo Fox (o carro não esta-
va nos planos iniciais de lançamento da
empresa). Nascia o CrossFox, até hoje
um dos carros de maior sucesso da Volks
no Brasil. Suas tacadas certeiras e sua
atitude peculiar foram recompensadas
com uma promoção na matriz. Em 2007.
ele se tornou um dos diretores executi-
vos responsáveis pela região da Améri-
ca do Sul, uma das mais importantes do
grupo. Com tais credenciais, era de ima-
ginar que seu próximo passo seria a
presidência de uma operação de vulto
na companhia, certo? Errado. Recente-
mente, Kakinoff assumiu a subsidiária
brasileira da Audi, que, no ano passado,



vendeu apenas l 420 carros. "Trata-se
de uma grande oportunidade de cresci-
mento na empresa", diz ele.

A opção de Kakinoff pela diminuta
operação da Audi no Brasil pode ser tu-
do, menos óbvia. Na Alemanha, o exe-
cutivo gozava de uma situação, no míni-
mo, confortável. Tido como um dos
profissionais mais talentosos da Volkswa-
gen, sua tarefa era administrar o lança-
mento de novos carros e a expansão das
operações na América do Sul, responsá-
vel por uma receita de 31,4 bilhões de
reais e a venda de mais de l milhão de
veículos por ano. E nada dava a entender
que sua posição mudaria tão rapidamen-
te. Seu antecessor, o engenheiro Lauro
Alcântara, permanecera mais de dez
anos no cargo e só deixou a Volks para
se aposentar, em 2007. Outros executi-
vos, como o atual presidente da Volks no
Brasil, Thomas Schmall. levaram mais
de 20 anos para assumir uma operação
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de destaque dentro do grupo. Para Kaki-
noff, portanto, a carreira corporativa
apresentava-se como um caminho natu-
ral, na qual ele permaneceria por, no
mínimo, outros cinco anos—isso, claro,
se ele não estivesse tão afoito por coman-
dar, sozinho, uma operação. Ao aceitar
presidir a Audi, Kakinoff está na realida-
de se utilizando de um atalho — e, com
isso, assumindo um enorme risco. Sua
meta é recuperar a liderança da Audi no
mercado de carros de luxo, perdida para
as rivais BMW e Mercedes-Benz nos
últimos dois anos. Se for bem-sucedido,
ele se credencia a assumir uma operação
relevante no grupo Volkswagen (especu-
la-se que seja a brasileira, uma vez que
o contrato de Schmall vence em 2011).
O fracasso, porém, pode significar a des-
truição de todas as pontes rumo ao topo
da corporação. "A Volkswagen é impla-
cável com executivos que não dão resul-
tados", afirma um executivo do grupo.

O DILEMA VIVIDO POR PAULO SÉRGIO
Kakinoff na Volkswagen ilustra uma das
maiores angústias vividas por executivos
em grandes companhias: a sensação de
imobilismo e de tédio. Depois de ascen-
der rapidamente no início de sua carrei-
ra, muitos profissionais considerados
talentosos se deparam com a lentidão
para galgar os degraus mais altos do or-
ganograma. Existem muitas razões para
essa desaceleração, mas uma delas é pu-
ramente matemática. À medida que se
evolui na hierarquia de uma empresa, o
número de vagas vai ficando escasso e
os concorrentes aos postos, mais bem-
preparados. É natural que o progresso na
carreira não aconteça na mesma veloci-
dade de outrora. O problema é convencer
esse tipo de executivo, normalmente um
profissional ambicioso, a ter mais paci-
ência. Com o passar do tempo, a sensa-
ção de que os próximos dez anos serão
idênticos aos últimos dois aumenta e
muitos simplesmente desistem de espe-
rar. Na ânsia de crescer, assumem postos
mais altos em companhias menores. Na
maioria dos casos, eles esperam provar
fora da empresa que tinham condições
de ser promovidos. Muitos vão embora,
mas sonham todos os dias com a volta
triunfal. "São poucos ps profissionais



executivos até alcançar a presidência em algumas das maiores empresas do país
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que conseguem completar esse ciclo",
afirma Ricardo Rocco. da consultoria
Russell Reynolds Associates, especiali-
zada no recrutamento de altos executi-
vos. "A maioria acaba construindo sua
carreira em outras empresas."

A trajetória trilhada pelo alemão Ni-
colas Fischer, atual presidente da subsi-
diária brasileira da fabricante de cosmé-
ticos Nivea, é um exemplo bem-sucedi-
do desse ripo de manobra. Em 2001,
quando ainda era diretor financeiro da
empresa no Brasil. Fischer teve de fazer
uma escolha difícil: aceitar o convite
para presidir a concorrente Wella no Chi-
le, operação que tinha um quinto do ta-
manho da Nivea brasileira, ou retornar à
matriz na Alemanha, à espera de uma
oportunidade para assumir um posto
mais alto no futuro — sem nenhuma
garantia de que isso pudesse ocorrer.
Fischer queria ficar na Nivea, mas sentia
que o progresso na carreira seria mais
lento. Por isso, decidiu-se pela Wella.
''Eu queria muito ser presidente'", diz ele.
"Mas, naquele momento, a Nivea não
podia me oferecer essa oportunidade e
eu não queria esperar mais." Dois anos
mais tarde, o destino pregou-lhe uma
peça: a Wella foi adquirida pela ameri-
cana Procter&Gam-
ble, e Fischer se viu
novamente como
apenas mais um dire-
tor de área, dentro de
uma imensa estrutura
multinacional. "'De-
pois de ter em mãos
o controle de uma
operação inteira, é
muito difícil voltar
atrás", diz Fischer.
Em 2005, a Nivea o
chamou de volta para presidir a operação
brasileira, na época uma das dez mais
importantes do grupo. "Se tivesse per-
manecido na Nivea, Fischer não teria
levado quatro, mas dez anos para assu-
mir uma operação de porte semelhante",
afirma um executivo próximo à empresa.
"Foi uma aposta arriscada. Mas hoje ele
é uma das estrelas do grupo."

O que leva alguns executivos a perse-
guir com tanto afinco o posto de presi-
dente, muitas vezes abandonando uma

posição confortável dentro de grandes
organizações? A resposta, segundo es-
pecialistas ouvidos por EXAME, pode
ser encontrada em um misto de busca
por mais poder e visibilidade. "Ao co-
mandar uma companhia, o executivo tem
(ou pelo menos acha que tem) domínio
sobre todos os aspectos da operação.
Isso lhe dá uma sensação incrível de es-
tar no comando", afirmou a EXAME
Steven Berglass, professor de psiquiatria
na Universidade Harvard. especializado

em coaching de altos executivos. Uma
pesquisa inédita realizada pela Kom Fer-
ry, maior consultoria de recrutamento de
executivos do mundo, ajuda a jogar um
pouco de luz sobre a questão. Segundo
o levantamento, realizado com as maio-
res empresas americanas, 45% do de-
sempenho de uma companhia pode ser
creditado diretamente ao presidente. "A
presidência de uma empresa pode alçar
ao estrelato um executivo desconhecido
dentro da organização'', diz Berglass. Ao
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A manobra
deu errado
Robert Nardelli:
preterido na
sucessão de
Jack Welch,
ele saiu da GE
para comandar
a Home Depot.
Acabou
demitido

procurar por um
presidente, as em-
presas tentam se
resguardar ao máxi-
mo e, por isso, ten-
dem a resistir à con-
tratação de um exe-
cutivo que teve ex-
periência no cargo.
Segundo profissio-
nais de recursos hu-

manos ouvidos por EXAME, a chance
de um executivo que nunca foi presiden-
te ser considerado para esse posto numa
grande empresa é de apenas 5%. "Para
contornar esse problema, muitos execu-
tivos fazem sua estreia no posto em em-
presas menores", afirma Felipe Assump-
ção. sócio da consultoria de recrutamen-
to de executivos A2Z.

Foi o que aconteceu com o argentino
Ruben Osta, atual presidente da Visa no
Brasil. Em 1995, ele era responsável pe-
la área comercial do grupo para a região

da América Latina. Na ocasião, a em-
presa estava implantando a Visanet no
Brasil, um de seus projeto estratégicos.
Osta tinha 37 anos e viu a oportunidade
de crescer por meio da operação. A prin-
cípio, assumiu a posição de diretor fi-
nanceiro da nova empresa, uma fração
do grupo Visa. Em 2001, Osta tomava-se
presidente, com pouco mais de 40 anos
de idade. A história, que parecia já ter o
seu final feliz, ainda reservava surpresas.
Apenas dois anos depois, sentindo que
suas possibilidades na Visa ficariam con-
geladas por um bom tempo, Osta aceitou
um convite do Citibank para presidir a
Redecard. empresa 30% menor que a
Visanet. O movimento deixou muitos de
seus colegas estarrecidos. "Ele parecia
ter um futuro garantido na Visa depois
da passagem pela Visanet", afirma um
executivo que acompanhou de perto o
processo e pediu para não ser identifica-
do. Osta ainda chefiou a área de novos
negócios do Citi no Brasil por dois anos.

Text Box
Anúncio
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até que, em 2008, retornou à Visa como
presidente, acima do posto que ocupava
na Visanet — enfim, conseguia o lugar
que havia imaginado desde o princípio.
"Pelas vias normais, Osta teria levado
14 anos para assumir esse cargo", afirma
o mesmo executivo.

NEM SEMPRE DÁ CERTO. Ao cortar ca-
minho para chegar rapidamente ao topo,
a maior parte dos executivos fracassa,
muitas vezes de maneira irreversível.
Um recente estudo elaborado pela con-
sultoria Korn Ferry com as 500 maiores
empresas americanas na última década
dá uma idéia dos riscos embutidos nesse
tipo de estratégia. Segundo o levanta-
mento, mais da metade dos presidentes
de primeira viagem falhou em sua mis-
são — e boa parte deles jamais conse-
guiu retomar o posto de presidente, mes-
mo em outras companhias. No total,
menos de um terço pôde ser considerado
bem-sucedido. Tamanha dificuldade po-
de ser explicada, principalmente, pelo
conjunto de características
que o novo cargo exige. "As
habilidades que levaram um
executivo ao topo não são as
mesmas que garantem sua
perpetuação naquela posi-
ção", afirma Fernanda Po-
min, sócia da Korn Ferry. "É
preciso desenvolver outras

Estímulo aos
executivos
Centro da IBM,
em São Paulo:
empresa tenta
motivar seus
funcionários e
evitar a perda
de talentos

habilidades, como liderança e capacida-
de de se relacionar com acionistas." O
engenheiro Luís Carlos Nepomuceno,
ex-presidente da Magnesita no Brasil,
sentiu na pele essa diferença. Depois de
dedicar 22 anos à Vale, Nepomuceno
decidiu aceitar o convite para presidir a
mineradora MHAG em maio do ano pas-
sado. Naquela época, a empresa, que
conta com jazidas espalhadas pela Re-
gião Nordeste, era considerada uma das
grandes apostas do setor e já se prepara-
va para abrir o capital nos meses seguin-
tes. Ao aceitar o convite, contudo, Ne-
pomuceno subestimou o grau de inge-
rência dos acionistas na operação. "Na
Vale, «u não tinha contato direto com os
acionistas'', afirma ele. "Foi um apren-
dizado importante." Nepomuceno trocou
a MHAG pela Magnesita apenas oito
meses depois. (O executivo deixou a
empresa na última semana.)

A saída de um profissional com ca-
racterísticas empreendedoras, do tipo
que aceita desafios, é um estorvo para as

corporações. Especialmente
no cenário atual. Em mo-
mentos de turbulência, a ex-
pertise de executivos talento-
sos e ousados tem se provado
de especial valia. Por essa
razão, companhias como
IBM e Microsoft vêm tentan-
do desenvolver novas formas

de motivar seus executivos, sobretudo
por meio de tarefas e responsabilidades
maiores. Na Gerdau, por exemplo, a cria-
ção de um sistema envolvendo diferentes
segmentos da empresa e países ampliou
em quase 20% a possibilidade de ascen-
são de seus executivos. A lógica é distri-
buir missões entre aqueles que estão
dispostos a encará-las. Evidentemente,
esse tipo de solução nem sempre conse-
gue acomodar todo mundo. E, para os
preteridos, resta a frustração ou a porta
de saída. A americana GE costuma ser
apontada como um modelo de promo-
ção e manutenção dos principais talen-
tos. Mas isso não impediu que perdesse
alguns de seus principais executivos pa-
ra empresas como 3M. O caso mais
notório foi o de Robert Nardelli, atual
presidente da Chrysler. Em 2000, após
perder a corrida pela sucessão de Jack
Welch no comando da empresa, Nardelli
decidiu deixar a GE para assumir a pre-
sidência da Home Depot, empresa de
material de construção com um quinto
do tamanho de sua antiga companhia. A
lua-de-mel durou sete anos: o executivo
acabou demitido em 2007, depois de
receber um pacote de remuneração de
210 milhões de dólares. Hoje, Nardelli
tenta salvar a Chrysler — e o pescoço
— da bancarrota. Atalhos, para o topo
ou qualquer outro lugar, costumam ser
mais acidentados do que parecem. •
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