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CEO da Odgers Berndtson fala do desafio de escalar o time que vai organizar os jogos 
olímpicos no Brasil.  
 
Encontrar executivos do primeiro time dispostos a trabalhar em um emprego temporário por 
um salário menor parece uma missão impossível para um headhunter. Mas tudo muda quando 
se trata de atuar em um grande projeto internacional como os jogos olímpicos. "É um trabalho 
de visibilidade que garante o emprego de quem for bem-sucedido", disse ao Valor Richard 
Boggis-Rolfe, CEO da Odgers Berndtson. A empresa é a maior da Inglaterra, sexta do mundo 
na seleção de executivos e encarregada de recrutar os 40 gestores que comandarão a 
Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. Até o momento, 15 já aderiram. 
 
A Odgers Berndtson foi responsável pelo recrutamento de 32 executivos que estão na 
organização dos jogos olímpicos em Londres no ano que vem, inclusive o CEO Paul Deighton. 
"Não podemos errar", diz Boggis-Rolfe. Para tanto, ele busca profissionais experientes e 
assertivos. No Brasil, o crescimento econômico está gerando um 'gap' de profissionais 
seniores. "São necessários dez anos para se formar um profissional com dez anos de 
experiência", provoca. Encontrar e reconhecer esses talentos, segundo ele, é o que faz a 
profissão de headhunter ainda hoje tão fascinante. Em 2010, a Odger Berndtson faturou US$ 
320 milhões. Seus "caça-talentos" em 51 escritórios espalhados em 27 países entrevistam por 
ano mais de 320 mil executivos. A seguir os principais trechos da entrevista:  
 
Valor: Como as novas ferramentas tecnológicas estão mudando o trabalho dos headhunters? 
 
Richard Boggis-Rolfe: Muita gente pensou que elas seriam uma ameaça para nós, pois a 
partir do momento em que existisse uma base de dados, os headhunters não seriam mais 
necessários. Mas a verdade é que, quando existe um número grande de informações, é preciso 
um profissional que saiba usá-las. Estou há 30 anos na área, desde quando não havia 
computador nem internet. Tínhamos orgulho de ter os relatórios anuais das cem maiores 
empresas. Agora, qualquer um tem acesso a esse material. O que achávamos valioso em 
termos de informação, hoje é de conhecimento público. Entre as nossas competências está a 
de interpretar as informações, fazer julgamentos sobre a base de dados, descobrir o que 
motiva as pessoas e o que faria com que mudassem de emprego. Nosso trabalho está 
diferente e mais interessante. 
 
Valor: O que mudou na relação com as empresas? 
 
Boggis-Rolfe: Existiam dois tipos de clientes: as grandes indústrias e as empresas de 
serviços financeiros que buscavam pessoas jovens para serem muito bem remuneradas. 
Agora, as indústrias recrutam também para outros postos, como os conselhos. No Reino 
Unido, na América do Norte e na Ásia selecionamos inclusive para ONGs, universidades, 
hospitais e escolas. Há cinco anos, contratamos todo o time de executivos para os jogos 
olímpicos em Londres. Agora, estamos dando suporte para a Olimpíada do Rio.  
 
Valor: Como está sendo este trabalho e no que ele difere do realizado para Londres? 
 
Boggis-Rolfe: Até o momento contratamos 15 dos 40 executivos que precisamos para o Rio. 
O curioso nesses trabalhos é que você monta uma grande organização que, de um ano para o 
outro, se torna ainda maior. Existem muitas pessoas que vão fazer trabalhos temporários 
quando os jogos começarem. São milhares de voluntários e, no dia seguinte, está tudo 
acabado. É fantástico. Quando você está tentando convencer um executivo a entrar nesse 
time, é preciso mostrar que existirá futuro depois. Trata-se de um projeto. As pessoas devem 
esperar participar da mais empolgante Olimpíada de todos os tempos. Este é o argumento que 
estamos usando. O executivo que decidir fazer parte do show deve saber que é como estar no 
elenco de uma peça teatral. Você passa um tempo representando, as pessoas aplaudem e tudo 
é muito excitante, mas depois acaba. 
 



Valor: Quais competências os executivos que vão trabalhar nas Olimpíadas precisam ter? 
 
Boggis-Rolfe: Precisamos de pessoas experientes, pois não podemos cometer erros. 
Sabemos que a Olimpíada começa em um determinado dia e pronto. Não dá para dizer que vai 
atrasar um pouquinho. Precisamos de profissionais seguros e tão confiantes neles mesmos que 
não se importarão com o fato de o trabalho ter data para terminar. As pessoas devem estar 
motivadas pelo prestígio de participar de algo tão importante. 
 
Valor: E quanto à remuneração para esse tipo de trabalho? 
 
Boggis-Rolfe: É menor que a do mercado. Paul Deighton era COO (Chief Operating Officer) 
do Goldman Sachs na Europa quando aceitou ser CEO da organização da Olimpíada em 
Londres. Ele era um homem rico e não precisava de dinheiro. Quando selecionamos os 
executivos para esse cargo, fizemos uma lista com alguns nomes. O primeiro era Paul e o 
segundo tinha um cargo muito alto em um das mais importantes indústrias de bens de 
consumo do mundo. Eles sabiam que trabalhar nos jogos era uma coisa grande e que, mesmo 
saindo um pouco do caminho natural da carreira executiva, o sucesso no posto garantiria um 
bom emprego depois. 
 
Valor: É uma seleção arriscada? 
 
Boggis-Rolfe: Quando uma organização pede para recrutar um executivo sênior, 
provavelmente essa é a coisa mais importante para ela naquele momento. Se recrutarmos a 
pessoa errada, a responsabilidade será nossa. Na Olimpíada não é diferente. É como um 
casamento: a pessoa pode não ser a mais bonita ou a mais inteligente, mas é a certa para 
você. 
 
Valor: Como o senhor avalia o mercado executivo no Brasil hoje? 
 
Boggis-Rolfe: Os clientes querem candidatos que venham de qualquer parte do mundo. No 
Brasil, existe uma demanda enorme por talentos. A economia está crescendo rápido e numa 
velocidade maior que a capacidade de formar novos executivos. São necessários dez anos para 
se ter dez anos de experiência e não há muito que se possa fazer sobre isso. Temos exemplos 
de companhias globais que têm presidentes de outras nacionalidades. Quanto mais sênior a 
posição, mais global ela se torna.  
 
Valor: As companhias se importam de verdade sobre como os CEOs conseguem seus 
resultados? 
 
Boggis-Rolfe: Existem provavelmente mais dimensões que a organização considera. Em 
negócios, a pessoa deve acrescentar valor e saber dar lucro. Você pode fazer isso 
honestamente ou não, mas a dimensão ética se torna cada vez mais importante. Fazer fortuna 
destruindo a floresta brasileira, por exemplo, não é bom. Algum tempo atrás, os homens de 
negócios não se importavam com essas coisas. Agora, agir eticamente, olhar para o meio 
ambiente e para a comunidade é um pré-requisito. Se o executivo, por outro lado, lida bem 
com tudo isso mas perde dinheiro, também não dará certo. 
 
Valor: O que diferencia aqueles que chegam ao topo hoje? 
 
Boggis-Rolfe: Apenas 1% dos executivos chegam lá. São pessoas com uma habilidade 
especial demandada para aquele período. Quando existe uma guerra, os generais são trocados 
porque aqueles que você precisa na paz são diferentes dos que são necessários no conflito. 
Você não está colocando os melhores no topo, mas as pessoas que se encaixam melhor 
naquele momento. A habilidade de tomar decisões é importante. Muitas pessoas são espertas, 
mas não conseguem decidir. A pessoa no topo precisa saber. Se você atuou em uma empresa 
em outro país, provavelmente teve de lidar com pessoas que pensam de forma diferente. Essa 
é uma competência requerida hoje. Lidar com outras culturas significa ter flexibilidade.  
 
Valor: Quais são as habilidades necessárias para os líderes? 



 
Boggis-Rolfe: É importante dominar a parte técnica, entender os indicadores e ter uma 
quantidade razoável de habilidades interpessoais. Quase todo mundo pode tocar piano, mas 
tocar bem requer uma energia e um talento diferenciado. As pessoas podem aprender os 
princípios da liderança, mas para se tornar um grande líder é preciso mais. Os melhores têm 
algo que não pode ser ensinado. 
 
Valor: Está mais difícil recrutar executivos-chefes mundialmente? 
 
Boggis-Rolfe: Convencer as pessoas a seguirem rumo ao topo dos negócios está mais difícil. 
Existem novas tecnologias, mercados, políticas, ou seja, tudo está mudando, assim como as 
habilidades requeridas para os CEOs. Acredito que vai ser mais difícil encontrar executivos-
chefes para novas áreas. O mundo está vivendo uma transformação geopolítica e as taxas 
demográficas estão indo na direção errada. Todas essas mudanças vão dificultar as coisas, 
mas isso torna o nosso trabalho como headhunters cada vez mais desafiador. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2011, Eu & Investimentos, p. D12. 


