
Como a década 
mudou a vida dos 
grandes executivos 
O volume de informações cresceu, as decisões têm de ser 

rápidas e transparentes e o BlackBerry pode interromper tudo 

POR STELA CAMPOS * 
De São Paulo 

Há dez anos, decisões complexas 
como adquirir uma empresa ou 
entrar em novo mercado tinham 

de ser tomadas com base em quantida
de mais limitada de informações. Hoje, 
os executivos contam com um universo 
muito maior de instrumentos e dados. 
Em compensação, o tempo para a análi
se encurtou. É preciso agir rápido e sem 
hesitar. E não há espaço para dúvidas. O 
impacto da escolha corre em velocidade 
extraordinária, e o número de "olheiros" 
dispostos a julgar e divulgar a decisão 
é enorme, tanto fora da empresa como 
dentro. Os preceitos da boa governança 
corporativa se espalharam pelas compa
nhias no Brasil, e os radares estão ligados. 
Ai de quem não prestar contas e não apre
sentar resultados sustentáveis. 

Os dois ambientes, o de 2001 e o de 
agora, servem respectivamente como 
pano de fundo da primeira e desta décima 
edição de Executivo de Valor e marcam 
a trajetória dos premiados em cada setor 

de atividade. Em comum, os campeões 
deste ano, ouvidos para falar da evolução 
profissional na década, têm a capacidade 
de se adaptar e de responder também às 
mudanças de cenário - a arte de dar pas
sos precisos em caminhos incertos. 

E, de fato, o cenário é outro. Se por um 
lado, na última década, os executivos lo
cais passaram a ser mais vigiados, por 
outro o prestígio internacional do país, 
conquistado pela estabilidade da moeda 
e pela consolidação das novas multinacio
nais brasileiras, fez também crescer a in
fluência política dos líderes empresariais. 
O preço desse novo "status", entretanto, é 
alto. Se há alguns anos desligar o celular 
em algum momento do dia ainda era pos
sível, hoje a agenda apertada e o BlackBer
ry se encarregam de levar as chamadas e 
os emails para almoços, jantares e até para 
as férias com a família. A carga de traba
lho aumentou e ainda não há previsão de 
que seja viável alcançar melhor equilíbrio 
entre o trabalho e a vida pessoal. 

"Há muito mais oportunidades hoje, 
mas também mais ameaças, o que torna 
fundamental a seletividade", diz Anto
nio Maciel Neto, presidente da Suzano. 

Um quadro descrito igualmente por An
tonio Cássio dos Santos, presidente da 
Mapfre Seguros: "Nestes dez anos acon
teceu de tudo, a bolha da internet, o 11 
de Setembro, as crises das grandes com
panhias americanas, as crises de credibi
lidade e agora a financeira. Diante disso, 
a grande modificação é que o executivo 
está muito mais exposto". 

A abertura de capital de diversas com
panhias no Brasil nos últimos anos - fo
ram 120 ofertas iniciais de ações de 2004 
até este ano - criou um novo ambiente 
corporativo, de maior transparência, 
melhor definição de papéis e uma atitu
de socialmente mais responsável. "En
tre quatro paredes era bem mais fácil", 
diz Dárcio Crespi, sócio da Heidrick & 
Struggles. "A situação ficou desconfor
tável para muita gente." Lidar com novos 
"stakeholders" exigiu outras habilidades 
dos executivos brasileiros. "O relaciona
mento com investidores agora é diferen
te e demanda muito tempo", afirma Wil
son Ferreira Jr., da CPFL. 

O presidente da Cargill, Marcelo Mar
tins, classifica como "dramático" o aumen
to do número de envolvidos em qualquer 



tipo de negócio hoje. Segundo Alessan
dro Carlucci, presidente da Natura, há 
dez anos o executivo olhava para os rela
cionamentos mais óbvios da sua cadeia 
de produção, como clientes e fornece
dores. Fora isso, bastava ver o oponente. 
"Agora, é preciso olhar o que não está vi
sível", diz ele. "Alguns públicos surgiram, 
como os relacionados ao terceiro setor, 
e, além disso, o consumidor virou um 
formador de opinião muito mais forte. 
Para a consultora Vicky Bloch, o dirigen
te hoje tem um compromisso cidadão, já 
que não está a serviço apenas do acionis
ta, mas de toda a comunidade. 

O fortalecimento da economia bra
sileira na última década, quando foram 
criados mais de 10 milhões de novos 
empregos, fez com que os executivos 
prestassem atenção em uma nova classe 
social que passou a ter acesso a bens e ser
viços. "O gestor precisou criar estratégias 

para lidar com a diversidade e entender 
o que esse novo consumidor deseja", diz 
Maria Tereza Fleury, diretora da escola de 
administração da Fundação Getúlio Var
gas. Ou, como afirma Santos, da Mapfre, 
"o Brasil sacou 19 milhões de pessoas da 
classe E e jogou na classe C - quando exis
te esse momento, você cresce junto". 

Guilherme Paulus, presidente da CVC, 
entende que o país passou por uma re
volução quase social. "Em termos de car
reira executiva, a evolução gradativa da 
economia nos mostrou que também po
demos conquistar mercados internacio
nais", diz. Ele conta que nos últimos dez 
anos sua companhia vem se preparando 
para fincar bandeira no exterior, um pla
no que começa a sair do papel agora com 
o início da operação na América Latina. É 
algo cujo embrião já existia uma década 
atrás, como observa Márcio Utsch, pre
sidente da Alpargatas: "Transformar em 

globais as empresas brasileiras mais ino
vadoras e preparadas para a competição 
é um desafio que estava na nossa agenda 
fazia dez anos e que ainda continua". 

Segundo ranking feito pela Sociedade 
Brasileira de Estudos de Empresas Trans
nacionais e da Globalização Econômica 
(Sobeet) em parceria com o Valor, 73,5% 
das 57 empresas brasileiras mais interna
cionalizadas afirmaram no ano passado 
que pretendiam manter ou aumentar os 
investimentos no exterior em 2010. O su
cesso puxado pelas grandes companhias 
nacionais no exterior, além de inspirar 
outras tantas a ingressar em mercados 
internacionais, fez surgir um perfil de 
executivo diferenciado. 

Para o consultor Luiz Carlos Cabrera, 
da Amrop - Panelli Motta Cabrera, o lí
der hoje precisa do "mindset global", o 
que não significa necessariamente ter 
morado no exterior. Algo percebido por 
Roberto Setubal, presidente do Itaú Uni-
banco. "Eu me vejo como um executivo 
de valores e inspiração globais", diz ele. 
"O banco tem uma gestão atualizada 
com as melhores práticas internacionais, 
mesmo sendo fundamentalmente brasi
leiro e focado nos negócios locais." De 
acordo com Marcos Lutz, CEO da Cosan, 
a linguagem de negócios tornou-se mais 
óbvia com a globalização. "Não vejo um 
executivo padrão global, mas tem gen
te com habilidade para transitar, o que 
significa mais que entender a cultura e a 
língua", afirma. 

Ser um cidadão do mundo é saber 
analisar o cenário geopolítico não ape
nas pela óptica regional. "Esse ainda é 
um exercício raro nas empresas brasi
leiras", diz a consultora Betania Tanure. 
Atualmente, tudo está mais conectado, 
tanto os mercados quanto as empresas. 
Segundo André Gerdau Johannpeter, 
diretor-presidente do grupo Gerdau, 
a companhia como um todo é forçada 
a olhar globalmente, desde preços de 
matérias-primas a mudanças no mer
cado financeiro e decisões do governo 
na China, na Índia ou nos EUA. "A aná
lise tem de ser mais global", afirma. Es
tar preparado e adaptar-se a esse novo 
cenário são condições indispensáveis 
para a carreira de qualquer executivo 
hoje, na opinião de Harry Schmelzer Jr., 
presidente da WEG. 

A exposição dos líderes brasileiros à 
gestão de crises e mudanças vem se inten-
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sificando desde os anos 90, com a aber
tura do mercado nacional à concorrên
cia internacional. O presidente da Totvs, 
Laércio Cosentino, lembra que profissio
nalizou suas operações para enfrentar a 
competição com as multinacionais. "Hoje 
lideramos um mercado que é disputado 
por grandes empresas globais", diz. 

Quem estava acomodado a um am
biente sem transformações, como obser
va a consultora Vicky, fez um MBA força
do nos últimos anos. A imprevisibilidade 
e a volatilidade das situações econômicas, 
políticas e sociais fizeram que os executi
vos aprendessem a se adaptar aos novos 
ambientes mais rapidamente. "Foi neces
sário estar preparado para reorganizar 
objetivos e repensar estratégias antes de
finidas como certas", diz Walter Schalka, 
presidente da Votorantim Cimentos. "Esse 
fenômeno exige agilidade, criatividade e 
uma postura de aprendizado constante." 

Diante desses novos desafios, a figura 
do presidente onipotente, autoritário e 
dono da verdade também foi sendo mo
dificada. "Há dez anos, o fundamental 
era saber mais, hoje é saber menos", diz 
Sérgio Chaia, presidente da Nextel. Antes, 
segundo ele, o líder era visto como aquele 
que chegava com uma receita. "Hoje, meu 
papel é estimular as pessoas para que elas 
possam ter uma visão mais amplificada 
para cultivarmos a diversidade. Agora, 
eu terceirizo as minhas fraquezas, antes 
queria me superar. Prefiro contar com 
pessoas que complementem as minhas 
deficiências. Eu, por exemplo, não sou um 
bom gerenciador de conflitos, mas sou 
ótimo potencializador e construtor." 

A tecnologia trouxe também um pou
co de anarquia às organizações nos últi
mos anos. A informação flui por meio de 
ferramentas como o Twitter e o Linkedin, 
pelos blogs e pelos celulares. Ela simples
mente não pode ser mais controlada. "O 
gestor tem de saber como cuidar dessa 
rede, como influenciar dentro da infor
malidade", diz Dárcio Crespi. O nível de 
escolarização do funcionário médio tam
bém é maior do que há dez anos, acredita, 
porque as pessoas estão mais próximas 
da educação formal continuada. "Elas 
entendem melhor o impacto de um bom 
líder", diz o "headhunter". 

No entender de José Antonio do Prado 
Fay, presidente da BR Brasil Foods - re
sultado da união entre Sadia e Perdigão 
, as companhias antes eram mais hie-

rarquizadas. Exercia-se o poder por meio 
do cargo, e hoje, pela liderança. "As pes
soas ficaram mais sofisticadas e habilido
sas do ponto de vista do conhecimento", 
afirma. "Você lidera as pessoas porque 
elas confiam em você, porque você é 
transparente." Há 20 anos, quando era 
gerente, Fay nunca tinha, segundo ele, 
visto o presidente. "Agora, ele faz parte da 
equipe, e se não souber se comportar des
sa forma dificilmente vai ter sucesso." 

A gestão hoje, de modo geral, está 
mais complexa. "É preciso ter inteligên
cia emocional para mobilizar o coleti
vo", diz Marco Tulio Zanini, professor da 

Fundação Dom Cabral. O executivo tem 
de estabelecer alianças para se adequar 
a essas transformações nas relações de 
trabalho. "Não é pelo fato de ser chefe 
que o líder consegue a lealdade do fun
cionário", diz a consultora Betânia. O di
rigente hoje é percebido por suas ações, 
e os empregados avaliam se ele traz va
lor para a organização. "Os mais demo
cratas aprenderam que a complexidade 
exige cumplicidade, que é preciso ouvir 
e renovar opiniões", diz Cabrera. Para 
Lutz, da Cosan, o desafio das empresas 
nos próximos anos é conseguir gerar 
ambiente e desafios suficientes para 
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manter as pessoas importantes motiva
das e vestindo a camisa da companhia. 
"As empresas que conseguirem fazer isso 
vão ter sucesso", diz. 

Melhorar a gestão de pessoas nas or
ganizações foi uma bandeira bastante 
defendida pelos líderes brasileiros na úl
tima década. Muitas vezes, porém, ficou 
apenas no discurso. Mas existem exce
ções. José Drummond Jr., presidente da 
Whirpool Latin America, conta que em 
sua companhia, por exemplo, da presi
dência à gerência todos os executivos têm 
métricas de avaliação atreladas à forma
ção de funcionários que influem direta
mente em suas remunerações. "Se você 
quer construir algo para durar, desenvol
va gente", diz Drummond. "Cada vez que 
eu trabalhei para ter profissionais melho
res comigo, minha carreira andou mais 
rápido. Uma coisa depende da outra." 

A preocupação com a própria suces
são é uma qualidade desejada hoje pelas 
companhias. 0 passe dos executivos mais 

disputados custa alto, e a contratação ou 
substituição de um líder pode, por exem
plo, derrubar ou fazer subir as ações de 
uma empresa no mercado. "A perda de um 
executivo relevante afeta o valor da com
panhia", diz Francisco Ramirez, do Insper 
- Instituto de Ensino e Pesquisa. As em
presas perceberam a necessidade de criar 
seu próprio banco de talentos para não 
correrem tantos riscos. 

O gosto pelo risco, aliás, que marcou 
a performance de muitos executivos 
nos últimos anos, está sendo observa
do com mais atenção pelas organiza
ções. As remunerações astronômicas 
de dez anos atrás estão mais reguladas 
em todo o mundo. "Os bônus pagos em 
2000/2001 foram os mais agressivos da 
história do país", diz o professor Zanini. 
"A questão é que os incentivos de cur
to prazo induziram comportamentos 
oportunistas." Agora, cada vez mais os 
objetivos estão relacionados ao futuro, 
ao longo prazo. "A busca é por resulta

dos mais consistentes, que preservem a 
reputação, os aspectos intangíveis que 
darão sustentabilidade ao negócio." 

O sistema meritocrático populariza
do nos últimos anos tende a permane
cer, mas a aferição para sua aplicação 
está mais rigorosa. "Ele vai ter sempre 
espaço se estiver relacionado com a 
entrega - o executivo hoje tem de ser 
um executor", diz Rodolfo Eschenba-
ch, sócio-diretor da prática de gestão 
de talentos e organizações da América 
Latina da Accenture. No início da dé
cada, valorizava-se muito o indivíduo 
estratégico, fruto de uma formação so
fisticada, que incluía muitas vezes um 
MBA nas melhores escolas de negócios 
do exterior. "Havia mais previsibilidade 
na carreira profissional", diz Henrique 
Sutton de Souza Neves, diretor geral do 
Hospital Albert Einstein. 

Hoje a formação básica do executivo 
já inclui uma pós-graduação ou espe
cialização. A diferença é que a capacida-



de de transformar e realizar foi para o 
topo da lista das competências requisi
tadas. "Ele deve saber muito mais sobre 
o negócio, ter conhecimentos multidis
ciplinares", diz Dante Letti, presidente 
da Souza Cruz. Como contextualiza 
Cledorvino Belini, presidente da Fiat, 
há dez anos existia uma oferta enorme 
de profissionais no mercado. "As empre
sas estavam se reestruturando, e a con
juntura econômica era desfavorável", 
afirma. "Com o crescimento econômi
co, porém, a régua das exigências está 
subindo, mas, em compensação, temos 
pessoas mais bem preparadas." 

O "mix" de profissionais experientes 
e jovens está mais equilibrado nas or
ganizações do que na época do "boom" 
da internet no início dos anos 2000. "O 
líder mais novo aprendeu que não é o 
Super-Homem e que precisa ouvir os se
niores", diz Eschembach, da Accenture. 
A consultora Vicky pondera que as no
vas gerações têm mais atividades hoje, 

mas gastam menos tempo com a refle
xão e o autoconhecimento. 

A busca por uma equação mais ra
cional entre o trabalho e a vida pessoal 
foi intensificada nos últimos anos, em
bora as agendas sobrecarregadas ainda 
predominem na vida dos executivos 
brasileiros. "Nesse período, aumentou 
a consciência e o desejo de ter uma vida 
mais balanceada, mas a carga de traba
lho continuou crescendo", diz Betania. A 
própria globalização e os avanços da tec
nologia se encarregaram de aumentar o 
número de horas dedicadas ao trabalho. 
"O BlackBerry, o celular, a própria inter
net faz que você tenha de estar dispo
nível o tempo inteiro. Fica muito difícil 
responder quantas horas você trabalha 
por dia. Essa instantaneidade da infor
mação o invade o tempo todo", diz Ber
nardo Gradin, presidente da Braskem. 

O líder brasileiro, no entanto, está acos
tumado a dar duro. O número de profis
sionais expatriados por multinacionais 

instaladas no país cresce a cada ano, e a 
"expertise" dos executivos está cada vez 
mais cobiçada pelo mundo. "O executivo 
é um lutador em qualquer circunstância", 
diz Hélio Rotenberg, presidente da Positi
vo Informática. A economia hoje, segun
do ele, apresenta menos surpresas do que 
há dez anos. Não há pacotes econômicos, 
e o câmbio ficou mais salutar. Mas ainda 
há grandes barreiras a vencer. "O Brasil 
tem características muito específicas", 
afirma Rotenberg. "As leis são complexas, 
e a pirâmide de consumo ainda é bastan
te desigual, o que representa um grande 
desafio." Nada que assuste quem traz o 
gene da mudança no DNA. 
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