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Empresa especializada em
recrutamento de executivos
promove Alexandre Fialho

Ao assumir o cargo de presidente
da área de Consultoria para Lide-
ranças e Talentos para a América
Latina, da consultoria interna-
cional Korn/Ferry, na semana
passada, o brasileiro Alexandre
Fialho tem o desafio de fazer com
que empresas deixem de se preo-
cupar apenas com os planos e
pensem na aplicação prática
como fase fundamental do su-
cesso. Até então, o cargo que era
assumido pelo argentino Fran-
cisco Moreno, era de sócio-dire-
tor sênior e atendia apenas os
países da América do Sul.

De acordo com Fialho as
companhias estruturam seus
planos estratégicos, mas não se
preocupam com a execução, o
que, muitas vezes, prejudica o
resultado. “A Vale, por exem-
plo, se deu bem durante as ne-
gociações para aquisição da mi-
neradora canadense Inco em
2006. Os problemas aparece-
ram quando as culturas das
duas empresas se encontra-
ram”, diz. A sugestão do novo
presidente é questionar “Qual é
a minha estratégia?” e a partir
daí as respostas desenvolvem-
se de acordo com a situação.

Mas antes disso, Fialho pre-
fere se ater às habilidades do lí-

der. Uma pesquisa realizada
pela Korn/Ferry constatou que
a característica básica entre to-
dos os gestores bem-sucedidos,
indiferente do segmento de
atuação, é a agilidade de apren-
dizado. “Provavelmente Jack
Welch (ex-presidente da Gene-
ral Eletric) não poderia liderar
uma área médica, e possivel-
mente um grande médico tam-
bém não poderia gerir uma
grande empresa, mas há carac-
terísticas em comum que trans-
passam países, áreas e realida-
des”, diz Fialho. ■ M.C.

A característica
básica entre todos
os bons gestores,
indiferente do
segmento de atuação,
é a agilidade de
aprendizado

Korn/Ferry aposta
no sotaque brasileiro

Murillo Constantino

A nomeação de Alexandre
Fialho, novo presidente da

área de consultoria em
liderança e talentos da

Korn/Ferry para a América
Latina, representa o

avanço da imagem positiva
do Brasil no exterior

Henrique Manreza

com um ‘X’ vermelho marcado na
testa”, diz Paco Ramirez, sócio da
ARC Recruiting. Menos de um ano
depois foi a vez da WorldCom Inc.,
empresa de telefonia de longa
distância, pedir concordata após
um escândalo de maquiagem
contábil no valor de US$ 3,85
bilhões. A empresa com 60 mil

empregados operava em
65 países na época. Depois
de decretar falência em 2004,
mudou seu nome para MCI.
O antigo diretor executivo,
Bernie Ebbers, e o antigo diretor
financeiro, Scott Sullivan, foram
acusados por fraude e violação
de leis de finanças. M.C.

A Korn/Ferry tem feito
investimentos agressivos
para ampliar sua área
de Consultoria para
Lideranças e Talentos.
A divisão que atualmente
corresponde a 20% dos
negócios deve ultrapassar os
50% em 2011 com aquisições
e crescimento orgânico. Desde
2007, a Korn/Ferry adquiriu
cinco empresas na área:
LeaderSource, Lominger
Consulting, Lominger Limited,
Inc, Lore International e Sensa
Solutions. Ainda há planos
de adquirir outras empresas
e consolidar este mercado,
ainda bastante pulverizado.

Ambição

Mudança no comando da Arno
O presidente do grupo francês SEB na América do Sul, Marcio Cunha,
está deixando o cargo. Dono no Brasil de marcas como Arno, T-Fal,
Panex, Rochedo e Clock, o SEB será comandado na região por Fernando
Soares, executivo português que iniciou carreira na empresa em
2002 como gerente de marketing em Portugal. De 2005 a 2008 atuou
como diretor-geral na Polônia. Está no Brasil desde 2008 e assumiu
o cargo de vice-presidente de vendas e marketing para a América do Sul.
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