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Após atuar como tenista profis-
sional, migrar para o universo 
executivo e chegar à diretoria 
de uma multinacional no Brasil, 
Luiz Gustavo Mariano, de 31 
anos, aceitou o desafio de abrir 
o próprio negócio. Montou a 
Flow Human Capital, consulto-
ria de recrutamento de executi-
vos em 2011 com cinco sócios. A 
empresa já nasceu seguindo 
uma tendência mundial: permi-
tir que colaboradores entrem 
na composição societária. 

"Essa filosofia visa alinhar me-
lhor objetivos corporativos com 
individuais e metas de curto pra-
zo com as de longo prazo", con-
sidera. A Flow tem 20 funcioná-
rios e, em julho, os sócios de-
vem se reunir pela primeira vez 
para tratar da possibilidade de al-
gum dos colaboradores entra-

rem na sociedade, baseado na 
meritocracia e na convergência 
de valores. "O caminho para is-
so é encarar o negócio como se 
fosse seu e entregar resulta-
dos", completa. Na Flow, há ní-
veis de sociedade e, dependen-
do daquele em que se encaixa o 
profissional, ele participa de de-
terminadas decisões. 

Casado há três anos, com 
uma filha recém-nascida, Ma-
riano diz que a principal mu-
dança que sentiu ao passar de 
colaborador de multinacional a 
sócio foi o fato de analisar me-
lhor ônus e bônus de cada deci-
são para o coletivo. 

De acordo com ele, um dos 
objetivos de trazer o modelo 
de "partnership" para o negó-
cio é que a pessoa não tenha de 
sair da empresa para empreen-
der. Bernardo Cavour, outro 
sócio da Flow, vai além e afir-
ma que isso se torna tendência 

Mariano, da Flow: "Desenvolvemos modelo de partnership para que o profissional não saia para empreender"

por conta do momento econô-
mico do Brasil, cheio de opor-
tunidades que aguçam o espíri-
to empreendedor, e também 
porque traz retorno. "As com-
panhias que adotam têm resul-
tado superior", ressalta, exem-
plificando com o BTG Pactuai 
e a XP Investimentos. 

Os exemplos do mercado fi-
nanceiro não são à toa. Neste se-
tor, assim como na advocacia, 
contabilidade e serviços em ge-
ral, o modelo do colaborador 
que se torna sócio é mais adota-
do. "Nestes setores, o capital hu-
mano é um diferencial, ao con-
trário do que ocorre na indústria 
automotiva ou de óleo e gás." 

A advogada Andrea Giamon-
do Massei Rossi, 42 anos, que 
se tornou associada do escritó-
rio Lobo & de Rizzo Advoga 
dos há pouco mais de um ano, 

recebeu a proposta para se tor-
nar sócia neste mês, tornando-
se assim o principal nome na 
área trabalhista do escritório. 
"Minhas responsabilidades 
agora deixam de ser comparti-
lhadas. A bola está na minha 
mão", pondera, sobre atribui-
ções como prospecção de clien 
tes, negociação de honorários 
e mesmo gestão da imagem de 
sua área no mercado. 

Andrea resolveu aceitar o con-
vite por conta do retorno finan-
ceiro — mas não só. "Este é um 
caminho natural para quem pre-
tende carreira na área jurídica 
em escritórios", destaca a advo-
gada, que não deixa de sentir 
frio na barriga e diz que a respos-
ta positiva para a proposta de ser 
sócio só deve ser dada por quem 
gosta de desafios. "A pressão au-
menta bastante", alerta. 

É por isso que ela tomou o cui-
dado de tratar a questão tam-
bém com a família. "Dividi isso 
com meu marido e com meu fi-
lho de nove anos, afinal de con-
tas, existirão necessidades co-
mo passar mais tempo na em-
presa. A boa estrutura em casa, 
que permite que se tenha tran-
quilidade, é fundamental." 

Marshal Raffa, diretor execu-
tivo da Ricardo Xavier Recur-
sos Humanos, aponta que o 
profissional deve estar prepa-
rado para ser sócio e que ele de-
ve conhecer a companhia. "A 
sociedade implica em respon-
sabilidade jurídica. Quando a 
empresa não é saudável finan-
ceiramente e não é politica-
mente correta, pode ser que o 
profissional tenha de aportar 
capital ou responder pelos 
atos." Vale quanto pesa? • A ut
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 40.




