
Adolescente, Vander Guerrero
se interessou por mecânica.
Fez curso técnico e, depois, in-
gressou em engenharia mecâni-
ca da Universidade de São Pau-
lo em São Carlos. Mas logo no
segundo ano da graduação, des-
cobriu que essa não seria sua
área de atuação, ao se envolver
com projetos extracurriculares
de desenvolvimento de siste-
mas e de novos produtos e na
gestão de equipes. “Comecei aí
a desenvolver minha carreira
nessa direção”, conta Guerrero,
que concluiu a formação. Atual-
mente, aos 36 anos, ele é CEO
da Zenvia, empresa líder do
mercado de mensagens móveis.

A seguir, trechos da entrevista.

● Você começou a atuar nessa
área ainda na faculdade?
Sim. Eu me formei em 1999 e já
tinha metade do meu mestrado
pronto. E aí eu decidi ingressar
no mestrado direto, na própria
USP de São Carlos. O tema da
dissertação foi o desenvolvi-
mento de produtos em ambien-
tes colaborativos e distribuí-
dos. Estava na metade do pri-
meiro ano do mestrado, no ano
2000, quando recebi uma pro-
posta para trabalhar numa star-
tup de numa área, então total-
mente nova, que era a de solu-
ções de mobilidade. Aí come-

cei, no início de 2001, a traba-
lhar na Spring Weireless, que
foi uma das primeiras empresas
brasileiras a desenvolver solu-
ções de mobilidade. Fiquei 11
anos, até 2012, passei por vários
postos. E estou na Zenvia desde
o começo de 2012.

● Você chegou a que cargo na
empresa?
Até 2008, eu tinha uma posição
de diretor de serviços. Tocava
todo o negócio de gestão de te-
lefonia, reportando-me direta-
mente ao fundador e CEO da
empresa. Naquele ano, a Spring
começou um processo de ex-
pansão internacional com a

aquisição de uma empresa na
América Latina com atuação na
Colômbia, México e Argentina
e eu fui convidado para assumir
essa operação. Esse foi um gran-
de salto na minha carreira. Eu ti-
ve a oportunidade de ficar dois
anos fora do País gerenciando
toda uma operação e uma equi-
pe. Primeiro na Colômbia e, de-
pois, no México, que era o prin-
cipal país, fora o Brasil.

● Aparentemente, a posição
atual é mais confortável. É uma
consequência de seu trajeto?
Exato. Acho que a Zenvia hoje e
os projetos que ela tem para
curto, médio e longo prazos são
muito alinhados com todo o de-
senvolvimento da minha carrei-
ra. A conversa inicial que tive
(com a Zenvia) foi muito produ-
tiva. De cara, já encontramos
uma afinidade muito grande
com meu perfil, minha história,
sempre relacionada a soluções
de mobilidade, relacionamento
com as operadoras, serviços de
dados. Então, foi uma feliz opor-
tunidade conseguirmos nos en-
contrar naquele momento.

● A Zenvia é uma empresa nova?
É uma marca nova. Ela foi cria-
da oficialmente na metade des-
te ano, resultado da fusão de
duas empresas que têm dez
anos de mercado. Elas eram
concorrentes. Uma se chamava

Human Mobile e a outra Comu-
nika. As duas desenvolviam so-
luções para organizações usa-
rem o SMS como uma ferramen-
ta de comunicação. Elas se fun-
diram, decidiram criar uma em-
presa só e foi nesse momento
que elas decidiram contratar
um executivo de mercado. Foi
quando eu ingressei na compa-
nhia, no começo deste ano, em
abril. Acabamos de anunciar, na
semana retrasada, a aquisição e
início da integração da Pure
Bros, que é a maior integradora
de serviços de entretenimento
do País. Ela é superimportante
para nossos planos de cresci-
mento e para a composição do
nosso portfólio de ofertas. Ho-
je, a Zenvia, com a Pure Bros, é
o maior integrador de serviços
de valor agregado do País, pos-
suindo um portfólio completo
de soluções.

● Qual é o tamanho da empresa?
Com a aquisição da Pure Bros,
a Zenvia atinge um faturamen-
to da ordem de R$ 100 milhões
por ano. E tem como clientes
mais de 3 mil empresas que uti-
lizam o SMS de alguma forma
dentro de seus propósitos de co-
municação.

● Como deve ser a integração
com a Pure Bros?
Eu comentei que foi uma feliz
oportunidade encontrar a Zen-

via e assumir esta posição de
criar essa nova empresa e de
conduzir a integração que ge-
rou a Zenvia e, agora, a integra-
ção com a Pure Bros. Isso tem a
ver também com a experiência
que eu vivi desde 2001 de pas-
sar por outros processos de fu-
sões, aquisições e integração. Is-
so é algo cada vez mais presen-
te na vida de profissionais, jus-
tamente na área de tecnologia e
sistemas de informação. E eu ti-
ve a oportunidade, ao longo da
carreira, de vivenciar de diferen-
tes perspectivas, quatro, cinco,
seis processos de aquisição. Is-
so gerou bastante experiência
também para conduzir esse pro-
cesso atual.

● O que foi mais difícil nesses
processos?
Na prática, o grande desafio é
fazer pessoas diferentes, com
histórias diferentes, com expec-
tativas diferentes e comporta-
mentos diferentes trabalharem
em conjunto em busca do mes-
mo objetivo, unidas..

● Quais foram seus instrumentos
para que desse certo?
Acho que muita paciência,
transmitir muita tranquilidade,
ser o mais transparente possí-
vel, tratar as pessoas como adul-
tos, ou seja, tratar as pessoas co-
mo elas esperam ser tratadas,
identificar as pessoas-chave,
aquelas que vão fazer diferença
para o negócio, e investir tem-
po e atenção nessas pessoas.
Construir junto com essas pes-
soas o caminho em comum en-
tre o que a empresa espera da
pessoa, o papel do profissional
dentro empresa, e o que a pes-
soa espera de crescimento ou o
que ela espera de participação
na empresa. Esse é o caminho
para reter as boas pessoas e en-
gajar boas pessoas nos proces-
sos de integração. Depois, o
efeito se desdobra para toda a
equipe.

● Quando você foi para o exterior
e chegou àquelas empresas, vo-
cê deve ter precisado muito mais
disso, da paciência...
Foi muito difícil. Era um proces-
so de integração, a operação
que eu estava assumindo era
uma empresa que havia sido
comprada, pessoas de outra na-
cionalidade, de outro país, de
uma cultura totalmente diferen-
te e também enfrentei uma si-
tuação econômica que não era
muito favorável. Isso exigiu bas-
tante trabalho e algumas mu-
danças radicais, mas algumas
vezes são necessárias, e com óti-
mos resultados no longo pra-
zo./CLÁUDIO MARQUES

‘O desafio é fazer
pessoas diferentes
trabalharem unidas’

ENTREVISTA COM O CEO

G erir relações não é uma es-
colha. Nosso tempo é qua-
se todo ocupado geren-
ciando amizades, relacio-

namentos familiares, amorosos e
profissionais. Raros são os momen-
tos solitários. As melhores e piores
memórias de nossas vidas estão sem-
pre acompanhadas de outras pes-
soas. Gerir relações é um fato inesca-
pável. A escolha é outra: gerir bem ou
mal os relacionamentos.

Isso é especialmente importante
no ambiente corporativo. Executi-
vos e empreendedores passam gran-
de parte do tempo gerenciando as re-
lações com seus funcionários, pares

e superiores. O sucesso de uma marca,
produto ou serviço depende fortemen-
te das relações entre as pessoas por trás
do projeto.

Um dos mais antigos modos de geren-
ciar relações – já nos disse Maquiavel – é
a gestão por medo. Neste, busca-se res-
peito pela imposição de medo: ameaças
de demissão, adiamento de promoções,
corte de bônus ou outras punições. Mui-
tas empresas mantêm um ambiente de
trabalho tenso e competitivo, em que o
sentimento de medo é constante nos
colaboradores. Acreditam, assim, pro-
mover maior eficiência.

Não é, porém, o que dizem as pesqui-
sas neurocientíficas. O medo é um senti-

mento que evoluiu na natureza para si-
tuações de emergência: uma forma de
evitarmos perigos imediatos ou poten-
ciais. É muito útil nessas situações.

Apesar disso, é um sentimento muito
prejudicial quando se torna constante.
O estresse derivado do medo libera
uma série de hormônios, como os corti-
coides e a norepinefrina. Tais hormô-
nios servem para manter nossos corpos
em estado de alerta e vigilância. Eles di-
recionam os recursos de energia arma-
zenados no corpo para os músculos, au-
mentando a pressão arterial, frequên-
cia cardíaca e respiratória. Além disso,
interrompem processos metabólicos
básicos, como os processos digestórios,

de crescimento e imunológicos.
A presença constante desses hormô-

nios prejudica a saúde de todo o corpo –
inclusive do cérebro. O primeiro efeito
negativo é um grande consumo de ener-
gia. Há também outras consequências
fisiológicas: hipertensão, gastrites ou úl-
ceras, diminuição dos níveis de testoste-
rona (nos homens) ou desregulação do
ciclo menstrual feminino, além de au-
mentar a probabilidade de contração de
doenças infecciosas. Em casos extre-
mos, pode levar à síndrome de burnout,
caracterizada por um estado depressi-
vo de esgotamento físico e psicológico.

Um efeito praticamente oposto ocor-
re em ambientes de trabalho que são
geridos pela cooperação. Ou seja, em
empresas nas quais os colaboradores
são beneficiados por cooperar, cons-
truir e desenvolver relações positivas –
e em que se mantém um clima de con-
fiança e respeito. Nesses ambientes,
pesquisas mostram que os colaborado-
res têm, no sangue, presença maior de
ocitocina – hormônio responsável pela
conexão social. É produzida em gran-
des quantidades, por exemplo, durante
a amamentação, quando tocamos ou-
tras pessoas e durante a relação sexual.
Níveis maiores desse hormônio estão
associados à maior confiança entre cola-

boradores e a melhores performan-
ces nos trabalhos em equipe.

O neurocientista americano Paul
Zak nomeou a ocitocina como “a mo-
lécula da moralidade”, ou seja, a que
nos permite cooperar, dividir e pro-
duzir em conjunto. Evidentemente,
essa é uma visão simplista de um hor-
mônio complexo – a ocitocina possui
outras funções biológicas.

Mas uma observação é de difícil
contestação. O medo, no ambiente
de trabalho, possui potenciais conse-
quências negativas ao bem-estar dos
colaboradores e para os resultados
da empresa. Modelos de gestão basea-
dos no medo devem ser utilizados de
acordo com a função biológica desse
sentimento: em situações de perigo e
emergência, nas quais outras alterna-
tivas não são viáveis. Nesses casos,
podem ser muito úteis. No entanto, é
preciso notar que bem-estar e produ-
tividade são elementos que possuem
direta correlação. Colaboradores in-
felizes e estressados produzem me-
nos e entregam resultados abaixo de
seus verdadeiros potenciais.
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Executivo afirma que paciência é uma das principais armas para
integrar com sucesso empresas em processo de aquisição e fusão

Vander Guerrero, da Zenvia

Gestão:medooucooperação
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