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BLUE CHIP
Silvio Passarelli, diretor
da faculdade de artes
plásticas da Faap, lança
o e-commerce Umimo
para levar a experiência
da compra de luxo ao
ambiente virtual
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M Ú SICA
Artistas comentam a
influência de Bob Dylan
na cultura popular;
músico está em turnê
pelo Brasil e passa
por BH, SP e PA
nos próximos dias
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I N V E ST I M E N TOS
Jovens empreendedores
a p re s e n t a m
oportunidades
de negócio a
investidores em eventos
informais conhecidos
como ‘m e et u p s ’

Liderança verde-amarela
F l ex i b i l i d a d e ,
capacidade de
adaptação e sólida
experiência em lidar
com cenários
adversos garantem
o espaço dos
brasileiros no
comando de grandes
companhias no
exterior. Por
Adriana Fonseca,
de São Paulo

Neste mês de abril, o brasilei-
ro José Drummond Jr., que ficou
três anos e meio no comando da
Whirlpool na América Latina,
arrumou as malas e partiu para
Comério, cidade localizada na
região da Lombardia, no Norte
da Itália. De lá, vai comandar os
negócios da maior fabricante de
eletrodomésticos do mundo na
Europa, Oriente Médio e África.
Drummond substituiu o ameri-
cano Bracken Darrel, que deixou
a Whirlpool.

Essa movimentação ilustra
uma realidade cada vez mais co-
mum. Talentosos executivos bra-
sileiros são, hoje, mais reconhe-
cidos e demandados no exterior.
Relatório produzido pela con-
sultoria de recrutamento Boy-
den sobre o Brasil mostra que há
uma forte procura por profissio-
nais brasileiros para ocupar car-
gos do alto escalão em empresas
sediadas em mercados mais ma-
duros. “A demanda por executi-
vos do país atualmente é a
maior que já tive conhecimen-
t o”, afirma John de Marmon
Murray, diretor geral da Boyden
em São Paulo. “Há casos de em-
presas americanas exigindo a
apresentação de pelo menos um
profissional do Brasil nas indica-
ções para os conselhos”, revela.

Murray explica que muitas
multinacionais estão focando

suas atenções para o mercado la-
tino-americano. Desse modo, ter
um brasileiro no comando ou
em posição estratégica facilita a
decisão de investimentos nessa
região. Além disso, o consultor
ressalta a sólida formação acadê-
mica e profissional dos executi-
vos do país. É cada vez mais co-
mum, por exemplo, ver profissio-
nais do país falando inglês com
fluência e indo estudar no exte-
rior. “Nós últimos dez anos, hou-
ve um grande salto de qualidade
no perfil dos brasileiros que
atuam no comando de organiza-
ções. Eles desenvolveram novas
habilidades e se tornaram muito
mais completos aos olhos do
m e r c a d o”, diz Murray.

O relatório da Boyden revela
que, nas últimas décadas, os exe-
cutivos do país foram “forçados”
a fazer suas empresas crescerem,
adaptando as estratégias do ne-
gócio a circunstâncias econômi-
cas extremas de altos e baixos. Is-
so resultou em experiência, flexi-
bilidade e capacidade de mudar
rapidamente. “Essas característi-
cas não são compartilhadas pela
maioria de seus pares europeus e
americanos”, conclui o estudo.

Outra qualidade do profissio-
nal brasileiro mencionada no re-
latório estaria relacionada à ne-
cessidade de aprender a transi-
tar pelo complexo sistema tribu-

tário e pela burocracia governa-
mental do país. De certo modo,
ter de lidar com isso acabou tor-
nando nossos executivos bastan-
te eficientes ao assumirem car-
gos de gestão em multinacio-
nais no exterior.

Mauro Schnaidman, presiden-
te da Sara Lee Coffee and Tea no
Sul da Europa, é outro exemplo
de brasileiro no comando de
uma grande empresa no exterior.
Depois de começar sua carreira
no Brasil, aos 33 anos teve sua
primeira experiência profissio-
nal além das nossas fronteiras.
Foi na Argentina, onde aceitou
um convite para ser diretor de
vendas na operação de alimentos
da Unilever. Lá, ficou três anos e
meio. “Sempre gostei da ideia de
ser um executivo global e não
atuar apenas localmente”, diz
Schnaidman. “Deixei claro nas
empresas pelas quais passei a
vontade de ter uma vida mais in-
ternacional”, lembra.

Esse desejo pessoal, aliado aos
bons resultados apresentados, fi-
zeram com que Schnaidman dei-
xasse a posição de diretor comer-
cial na Sara Lee Brasil para presi-
dir a unidade espanhola da mul-
tinacional em 2008. Dois anos
depois, subiu mais alguns de-
graus na hierarquia da organiza-
ção, até chegar ao comando da
empresa no Sul da Europa. “É im-

portante falar abertamente den-
tro da empresa que se quer atuar
no exterior. Para conquistar esses
postos, no entanto, é preciso
mostrar muito serviço”, alerta.

O executivo, que traçou a car-
reira em diferentes empresas co-
mo Unilever, AOL, Revlon e Pe-
psiCo, acredita que a experiência
diversificada contribuiu para
que ele chegasse onde está hoje.
Em sua opinião, trabalhar em
empresas de países e indústrias
diferentes é essencial para um
executivo se tornar global.

“Isso faz você viver em diferen-
tes culturas e ter desafios diversi-
ficados, fatores essenciais para
quem quer crescer e ter a solidez
necessária para assumir um car-
go de CEO”, aconselha.

Ao contrário de Schnaidman,
Fabio Prado traçou sua carreira
em uma única empresa, a Unile-
ver. Ali, entrou ainda trainee, em
1987, e desde 2010 é presidente
da operação mexicana da com-
panhia. Antes disso, ocupou ou-
tros cargos relevantes na multi-
nacional — foi presidente da re-
gião Andina e América Central e
vice-presidente sênior para as
Américas. Além disso, ocupou a
cadeira de VP de marketing de
cuidados pessoais nas Américas
e de cuidados pessoais e alimen-
tos no Brasil.

Prado acredita que o executivo

brasileiro, dado o histórico de
volatilidade econômica, tem co-
mo característica mais marcante
uma flexibilidade muito grande.
“Quando trabalhei na África do
Sul, eles não entendiam como
era possível gerenciar um negó-
cio com inflação tão alta”, conta.
Para ele, também pesa a favor o
fato de os nossos profissionais es-
tarem acostumados a viver com
diversidade de raças e religiões.

Agora, com o Brasil no centro
dos investimentos internacio-
nais, Prado afirma que os gesto-
res daqui tomam emprestado
um pouco dessa atenção. “O exe-
cutivo brasileiro já era respeita-
do, mas passou a ser ainda mais.”

De acordo com ele, para ser
um executivo cobiçado global-
mente é preciso mais do que sim-
plesmente ter “s o b r e v i v i d o” no
complicado cenário econômico
nacional de outros tempos. “O
que funciona e é bom em um país
pode não ser em outro”, diz.

Assim, além da sólida experiên-
cia profissional, Prado afirma que
para ser bem-sucedido no exterior
é essencial ter a capacidade de
diagnosticar alavancas de cresci-
mento, estar alinhado com a cultu-
ra local e identificar como pensa o
consumidor. “Quanto mais rápido
um gestor conseguir entender esse
ecossistema, melhor”, garante.
(Colaborou Vívian Soares)
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AU D IOV IS UA L
Mercado de
adaptações de obras
literárias para as telas
do cinema passa por
profissionalização no
Brasil devido a sucessos
recentes de bilheteria

Bons produtores, como
Louis Magnin, vêm
mudando o cenário
vinícola da Savoia,
na França D8

Melanie Healey, 
carioca, é presidente 
da operação América 
do Norte da P&G

Cincinnati - EUA

Mauro Schnaidman é 
presidente da Sara Lee 
Coffee and Tea no sul 
da Europa desde 2010

Madri - Espanha

José Drummond Jr.
assumiu a presidência 
da Whirlpool na 
Europa, Oriente Médio 
e Ásia em abril

Comério - Itália

Fernando Moreira
assumiu como gerente 
geral e CEO da 
seguradora Cigna na 
China em dezembro 
passado

Shenzhen - China

Carlos Ghosn é 
presidente mundial da 
Renault-Nissan desde 
2000 e tornou-se CEO 
em 2001. O executivo 
divide seu tempo entre 
Japão e Paris 

Tóquio - Japão

Sérgio Rocha
passou a comandar 
a GM coreana em 
março deste ano

Seul, Coreia do Sul

Andre Balbi assumiu 
como CEO da Rexam 
Beverage Cans nas 
Américas em 2009

Chicago - EUA

Bernardo Hees é 
CEO do Burger King 
desde 2010

Miami - EUA

Isela Costantini
assumiu, em março, a 
presidência da GM na 
Argentina, Uruguai e 
Paraguai

Buenos Aires - Argentina

Fabio Prado é 
presidente da 
Unilever no México 
desde 2010

Cidade do México - México
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 abr. 2012, Eu & Investimentos, p. D1.




