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Antes de aceitar uma oferta de
trabalho em uma empresa me-
nor, o executivo deve avaliar se
está preparado para trabalhar
com menos estrutura e assumir
mais responsabilidade. “Se o exe-
cutivo tem um perfil mais em-
preendedor, quer mais autono-
mia, liberdade e vazão rápida das

coisas, ele tem tudo para ‘se dar
bem’ na nova casa”, afirma a vice-
presidente da Associação Brasi-
leira de Recursos Humanos
(ABRH), Elaine Saad.

Ela lembra que sempre há um
choque, no primeiro momento,
por causa da diferença de cultu-
ra. “Ele está saindo de uma estru-

tura global para um ambiente
pouco formal. Por isso, este exe-
cutivo precisa estar condiciona-
do à mudança e ter flexibilidade
para lidar emocionalmente com
o empresário e entender os moti-
vos de a nova companhia agir da-
quela maneira,”

Apesar de sair de uma multina-
cional, a Warner Bros, para assu-
mir o comando de outra empre-
sa global, o presidente da Traba-
lhando.com Brasil, Renato Grin-
berg, sentiu a diferença na estru-
tura de atuar em uma compa-
nhia menor. “Hoje, eu sei que

não conto com a mesma excelên-
cia de serviços que dispunha na
Warner. Lá, se desse uma pane
no meu micro, por exemplo, apa-
recia um técnico em cinco minu-
tos para consertar. Agora, sei
que não posso contar com isso.
Mas o que mais me motiva é fa-
zer parte de algo que está come-
çando e ver tudo o que foi ideali-
zado tomar forma”, comenta.

Grinberg também reconhece
que hoje seu cargo exige muito
mais dele. “Minha remuneração
é variável, sei que vou ganhar
mais se trazer mais resultados. E

já comecei a fazer isso. Minha
meta é transformar a empresa
de pequeno para grande porte
em pouco tempo”, diz.

Para o sócio-diretor da divisão
de consultoria e gestão da BDO
RCS, Mauro Johashi, a avaliação
feita por Grinberg, do peso da
responsabilidade que vai assu-
mir no novo cargo, é fundamen-
tal para não “quebrar a cabeça”.
“O executivo precisa estar bem
consciente da sua capacidade de
gestão e de trazer resultados an-
tes de tomar a decisão de assu-
mir um cargo mais alto em uma

empresa com menos estrutura,”
O sócio da consultoria de re-

crutamento de executivos
Amrop, Luiz Panelli, acredita
que antes de aceitar qualquer
oferta de trabalho, um executivo
deve ter consciência de qual é o
seu perfil profissional.

“Existem profissionais que
são típicos de multinacional e de
políticas globais e que nunca vão
se adaptar em uma empresa me-
nor e nacional. Se ele resolver ar-
riscar e aceitar uma proposta
desse tipo, certamente não fará
um bom negócio”, alerta.

Oferta de trabalho deve
ter avaliação criteriosa
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A possibilidade ter uma ascen-
são profissional mais rápida e au-
tonomia para comandar a empre-
sa, além de ter ganhos maiores,
vem atraindo executivos de mul-
tinacionais para companhias na-
cionais de pequeno e médio por-
te. Preferem assim chegar já ao
topo da carreira numa empresa
menor do que esperar por essa
chance onde estão. O movimen-
to vem ocorrendo nos últimos
quatro anos, mas começou a se
intensificar em 2011 impulsiona-
do pelo crescimento da econo-
mia brasileira, segundo especia-
listas. De acordo com a consulto-
ria Hays, 25% dos executivos se-
lecionados para cargos de CEO
ou de diretor são para médias e
pequenas empresas. A maioria
vem de multinacionais.

Atraído pela oportunidade de
se tornar um CEO aos 33 anos de
idade, Gustavo Furtado trocou a
gerência de marketing da Micro-
soft para assumir o comando da
Tricae, empresa especializada
em e-commerce de artigos infan-
tis, criada no final do ano passa-
do. “Claro que sempre devemos
ter em mente que assumimos ris-
cos em qualquer troca de empre-
go, mas para chegar a esta posi-
ção na Microsoft, se eu conse-
guisse, demoraria muitos anos.”

Antes de mudar de emprego,
Furtado também considerou a
remuneração – ele passou a rece-
ber um porcentual baseado no
desempenho da empresa – e a
possibilidade de colocar em prá-
tica tudo o que aprendeu no
MBA em gestão de negócios na
Kellogg Management School
(EUA). “Na empresa anterior eu
não participava de todo o proces-
so produtivo. Aqui eu me envol-
vo nos projetos desde a concep-
ção até o resultado final”, conta.

O desafio também motivou Fá-
bio Modolo, de 35 anos, a sair de
uma carreira promissora no
Whirpool, grupo americano do-
no da marca Brastemp, onde ocu-
pava o cargo de diretor de plane-
jamento estratégico e de fusões
e aquisições, para ser o CEO da
recém-criada DropGifts, uma
plataforma de distribuição de va-
les-presente de grandes marcas.

“Tinha perspectiva de cresci-
mento na empresa, mas não con-
seguia enxergar os desafios que
tenho aqui hoje, o que é muito
engrandecedor. Agora, eu preci-
so pensar no modelo de negócio,
convencer parceiros a apostar
em um produto inovador e tra-
zer resultados, já que contamos
com investidores. Mas esta dinâ-
mica é muito emocionante.”

Modolo acredita que tem per-
fil empreendedor, o que facili-
tou o seu desempenho na imple-
mentação do negócio. “Partici-
pei de todo o processo de imple-
mentação da plataforma. É ou-
tra dinâmica. O dinheiro é curto,
a equipe é pequena, por isso in-
centivamos a integração. Quan-
do chega um novo funcionário,
inclusive, damos uma caixa com
a cadeira para ele mesmo montá-
la. É uma forma de mostrar que
todos são responsáveis pelo su-
cesso da empresa”, afirma.

Outro que resolveu arriscar
foi o atual superintendente do
Shopping Eldorado, Fernando

Rheingantz, de 32 anos. Ele op-
tou por sair da Nokia, onde ocu-
pava o cargo de diretor de varejo,
para assumir o comando do em-
preendimento comercial.

“Duas coisas me atraíram para
aceitar a proposta do Eldorado:
primeiro é uma ótima perspecti-
va de carreira, porque é um mer-
cado que me interessava muito,
por ser um shopping grande, e a
chance de ter uma vivência em
um tipo de empresa diferente”,
diz. E acrescenta: “Em segundo
lugar, eu fiz minha carreira em
grandes multinacionais e eu que-
ria viver um pouco a experiência
de estar junto com os donos,
com os sócios, e de estar tocan-
do um negócio de uma forma
completa. Aqui, eu faço a gestão
do negócio inteiro de uma forma
mais local, com mais velocidade
e autonomia. Claro que a remu-
neração também influenciou”.

Segundo a gerente de práticas
de varejo e vendas da Hays,
Oshry Vidal, o movimento ocor-
re principalmente no setor de va-
rejo. “Neste segmento há muita

empresa familiar e, com o aqueci-
mento da economia, os dirigen-
tes perceberam que há a necessi-
dade de gestão mais eficiente”,
diz. Outro fator que contribui pa-
ra esse quadro, de acordo com
Oshry, é a chegada de grandes
marcas ao Brasil. “Somente no
novo Shopping JK Iguatemi, são
25 novas marcas que estão de-
sembarcando no País. Todas es-
tão atrás de executivos locais pa-
ra comandar as operações,”

Outro setor que promete
atrair mais executivos globais é
o financeiro. Segundo o presi-
dente do conselho do Instituto
Brasileiro de Executivos de Fi-
nanças de São Paulo (Ibef), Key-
ler Carvalho Rocha, o mercado
está carente de profissionais qua-
lificados, levando as empresas
em expansão a “roubar” executi-
vos de múltis. “O profissional de
finanças é polivalente e sabe ad-
ministrar companhias de vários
segmentos. E toda empresa pre-
cisa de um gerente ou diretor fi-
nanceiro. Por isso, cresceu a pro-
cura por esses executivos.”

“O que mais me motiva é fazer parte de algo que está começando e ver tudo tomar forma”

A troca do duvidoso pelo desafio certo já
Bom momento da economia impulsiona executivos a deixar carreira promissora em grandes empresas para comandar outras menores

GUSTAVO FURTADO
CEO DA TRICAE
“Claro que sempre devemos ter
em mente que assumimos riscos
em qualquer troca de emprego,
mas para chegar a esta posição
na Microsoft, se eu conseguisse,
demoraria muitos anos”

FABIO MODOLO
CEO DA DROPGIFT
“Tinha perspectiva de
crescimento na empresa
anterior, mas não
conseguia enxergar lá os
desafios que eu tenho aqui,
o que é engrandecedor”

FERNANDO RHEINGANTZ
SUPERINTENDENTE DO SHOPPING ELDORADO
“Eu tinha feito a minha carreira em multinacionais
e queria viver a experiência de estar junto com
os donos e de tocar um negócio inteiro de
uma forma mais local e com mais autonomia”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 abr. 2012, Empregos & Carreiras, p. 3.




