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Os desafios de se tornar o
número um antes dos 40
Empresas de setores tradicionais da economia abrem espaço para presidentes jovens. PorAdriana Fonseca , de São Paulo

Aos 32 anos de idade, em
2007, Paulo Kakinoff foi convida-
do a integrar a equipe de direto-
res da Volkswagen na Alemanha
após uma carreira de 15 anos na
companhia, que começou com o
cargo de estagiário. A posição de
diretor-executivo do grupo para
a América do Sul já era um feito
para alguém tão novo, mas mais
conquistas profissionais ainda
estavam por vir antes mesmo dos
40. O executivo atravessou o
oceano com um contrato de tra-
balho de cinco anos. Dois anos
após sua chegada no país-sede
da montadora, no entanto, rece-
beu outro convite, dessa vez para
comandar a Audi — empresa do
grupo Volkswagen — no Brasil.
“Foi surpreendente”, conta Kaki-
noff, hoje com 37.

Histórias como a de Kakinoff,
de jovens que chegam a cargos
do alto escalão, sempre foram
muito comuns em empresas de
tecnologia e internet. Agora, ou-
tros setores vêm se rendendo a
eles. “O segmento industrial já
começa a abrir posições de lide-
rança para esses profissionais”,
afirma Danute Gardziulis, sócia
da GNext, consultoria especiali-
zada em processos de busca e
avaliação de jovens executivos
com alto potencial de crescimen-
to. “Esse foi o setor que mais tar-
diamente percebeu os benefícios
de se ter uma equipe composta
tanto por executivos maduros,
com amplo conhecimento técni-
co e faro de mercado, como pelos
de pouca idade”, avalia.

Carlos Eduardo Altona, sócio
da consultoria de recursos hu-
manos Exec, diz que há uma série
de fatores que fazem a geração
que hoje tem entre 30 e 40 anos
se destacar. Na opinião dele, seus
representantes mais bem-suce-
didos são ambiciosos, têm exce-
lente formação acadêmica, vi-
vência internacional relevante e
visão estratégica diferenciada.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Paulo Kakinoff chegou à presidência da Audi aos 34 anos. “Quando assumi meu primeiro cargo de gestão, eu era um ‘ultrajúnior ’convivendo com seniores. Mas sou grato, pois eles me adotaram como um pupilo”

Além disso, muitos desses exe-
cutivos foram estagiários ou trai-
nees em grandes empresas. “Es -
ses programas hoje são muito
mais elaborados e eficientes do
que no passado. Os aprovados
começaram a trabalhar de forma
profissional e a liderar projetos
desde muito cedo e, aos 22, já so-
mam quatro anos de experiência
em alto nível”, diz Altona.

Foi isso o que aconteceu com
Kakinoff, da Audi. Aos 23, cinco
anos depois de ingressar na
Volkswagen, ele assumiu seu
primeiro cargo de gestão, como
supervisor da área técnica regio-
nal de vendas. “Foi um desafio
e n o r m e”, lembra o executivo. Ele
conta que, na época, a montado-
ra alemã estava saindo de uma
‘joint venture’ com a Ford, união
que recebeu o nome de Autolati-
na. Nesse período, de acordo
com Kakinoff, havia excedente
de pessoal e as contratações fica-
ram congeladas por muitos
anos. “Quando assumi meu pri-
meiro cargo de gestão, a diferen-
ça de idade para os outros exe-
cutivos era enorme”, diz. “Eu era
um ‘ultrajúnior ’ c o nv i v e n d o
com os seniores. Mas tenho uma
gratidão enorme por eles, pois
me adotaram como um pupilo.”

Traçar uma carreira sólida em
uma única empresa também foi
a escolha de Juliano Menegazzo,
vice-presidente de lançamentos
da Siemens Enterprise Commu-
nications. Aos 21, ele entrou na
companhia para atuar na filial de
vendas em Curitiba. Sete anos de-
pois, em 2006, conquistou seu
primeiro cargo gerencial. “Fiquei
muito empolgado, mas logo per-
cebi que não estava preparado
para assumir aquela responsabi-
l i d a d e”, diz o executivo.

A equipe liderada por Mene-
gazzo era mais velha que ele, um
desafio comum entre os profis-
sionais que assumem cargos de
liderança ainda jovens. “Alguns

gestores de pouca idade encon-
tram enorme resistência ao assu-
mir times formados por pessoas
mais seniores e com mais tempo
de casa”, diz Danute, da GNext.
Para lidar com isso, segundo ela,
os programas de coaching po-
dem ser uma saída.

Essa foi a solução encontrada
por Menegazzo. Ele usou a ferra-
menta, oferecida pela Siemens, e
também buscou programas ex-
ternos. “Eles dão o apoio necessá-
rio, mas é preciso também de ba-
gagem prática. Cada pessoa tem
uma necessidade diferente e,
portanto, precisa ser liderada
considerando suas particulari-
dades”, afirma o executivo, que
garante ter aprendido muito ao
administrar equipes com mais
idade que ele.

Christian Steyer, 39 anos, ge-
rente geral da Honeywell Safety
Products para a América Latina,
também assumiu um cargo de
liderança ainda jovem. Aos 23,
já era gerente de marketing para
a América do Sul da multinacio-
nal francesa Saint Gobain Abra-
sivos. Steyer conta que, nessa
época, teve que gerenciar pes-
soas com mais tempo de empre-
sa, de mercado e mais velhas do
que ele. Isso, no entanto, não
chegou a ser um obstáculo. “Pa -
ra mim, o desafio maior era en-
tender o negócio em si e desen-
volver estratégias para atingir os
objetivos esperados.”

Mais do que a dificuldade em
liderar pessoas seniores, Cíntia
Bortotto, sócia da consultoria de
RH que leva seu nome, diz que a
chave está em compreender que,
ao se tornar gestor, o profissional
vai ter que administrar equipes
diversas — e entregar resultados
por meio delas. “Os jovens líderes
ainda estão amadurecendo e,
normalmente, leva tempo para
aprendermos a lidar com as
questões humanas”, diz.

Depois da primeira experiên-

cia como gestor, em uma equipe
que passou de quatro a oito pes-
soas durante a sua gestão, Steyer
seguiu adiante. Na mesma com-
panhia, assumiu como diretor
geral de vendas e passou a coor-
denar cerca de cem profissio-
nais. Quase dois anos depois,
ocupou um cargo na diretoria
da empresa na França, onde teve
que lidar com uma equipe mul-
ticultural, e partiu para a Argen-
tina para comandar as opera-
ções locais da organização.

De volta ao Brasil, mudou de
companhia e assumiu a gerência
geral da Sperian Protection no
país aos 36 anos, atingindo uma
de suas grandes metas de carrei-
ra. “Sempre tive o objetivo de ser
gerente geral ou presidente de
uma empresa”, revela. Dois anos
depois, com a compra da Sperian
pela Honeywell Safety Products,
passou a gerente geral da compa-
nhia na América Latina, cargo
que mantém ainda hoje e acu-
mula com a presidência do Sindi-
cato das Indústrias de Material
de Segurança e com a função de
conselheiro no Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo
(Ciesp). “É sempre um desafio
conciliar a vida pessoal e a profis-
sional, além de vários projetos ao
mesmo tempo. Com a experiên-
cia, porém, dá para aprender a
administrar tudo”, diz.

Jovens executivos com alto de-
sempenho e possibilidade de
crescimento, assim como Kaki-
noff, Menegazzo e Steyer no iní-
cio de suas carreiras, são conheci-
dos no mercado como “high po-
tentials”. Recentemente, antes de
anunciar o lançamento do MBA
executivo “High Potential Lea-
der ”, com início previsto para o
segundo semestre deste ano, a
Fundação Getulio Vargas enco-
mendou um estudo para com-
preender melhor o perfil desse
profissional. Ele tem, de acordo
com o levantamento, capacidade

de executar planos e obter bons
resultados, de aprender e desen-
volver novas habilidades, atitude
construtiva frente a problemas e
novas situações, além de facilida-
de em alinhar o trabalho indivi-
dual aos objetivos da empresa.

Para reter talentos assim, a
pesquisa indica que é necessário
oferecer oportunidades efetivas
de crescimento — o que faz com
eles cheguem mais rápido ao to-
po da pirâmide corporativa —
além de bônus atrelado a desem-
penho. Mas são poucas as com-
panhias que têm a cultura de
manter esses executivos no time,
segundo o estudo da FGV.

Dos 457 profissionais de mé-
dia e alta gestão de RH entrevis-
tados, atuantes em empresas de
todos os portes, 87% afirmam co-
nhecer o conceito de “high po-
tential”, mas 61% relatam não
existir, em suas organizações,
programas especialmente volta-
dos para a gestão desses profis-
sionais. A justificativa predomi-
nante é que essa atitude não faz
parte da cultura da empresa.

“Acredito que o motivo disso
seja o custo, pois muitas empre-
sas ainda tendem a ver como des-
pesa o que é, na verdade, investi-
mento. Além disso, há o receio de
perder o funcionário após ele se
tornar muito qualificado”, expli-
ca o professor Hélio Arthur Reis
Irigaray, coordenador do novo
programa da FGV.

Para Irigaray, no entanto, é
muito importante que as empre-
sas desenvolvam programas de
retenção de jovens talentos. Afi-
nal, o custo financeiro em se
aproveitar internamente essas
pessoas é mais baixo do que
buscá-los no mercado. “Além
disso, o funcionário já conhece a
estrutura e os processos da orga-
nização, enquanto um re-
cém-chegado leva tempo para se
aclimatar e se familiarizar com a
e m p r e s a”, afirma o professor.
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P R E V I D Ê N CI A
Fundos que recebem
aplicações dos planos
PGBL e VGBL
ganharam com apostas
na queda da taxa de
juros e na alta da bolsa
de valores durante o
primeiro trimestre
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A RT E S
Investimentos em
museus e maior
profissionalização do
setor fortalecem o
calendário de
exposições com
grandes nomes da arte
mundial no Brasil
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BLUE CHIP
A marca de óculos
Chilli Beans planeja
abrir 200 lojas de rua
no interior do Nordeste
e no Sul do país,
contabilizando 600
pontos até o fim do
ano, diz Mário Ponci
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E ST I LO
Conheça The Wine
Trust, o único fundo de
private equity a investir
em vinhos nos Estados
Unidos com uma meta
específica superior
a US$ 20 milhões
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O consultor Paulo Arcara
recorreu ao serviço
de uma empresa
para fazer a
declaração do IR D3
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 abr. 2012, Eu&Investimentos, p. D1. 




