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Presidente da seguradora BNP 
Paribas Cardif, que em seis anos 
elevou seu faturamento de R$ 120 
milhões para R$ 1 bilhão, Adriano 
Romano está há quase 20 anos no 
ramo de seguros. E teve uma 
ascensão rápida: em oito anos, foi de 
trainee a presidente de uma empresa 
do segmento. Mas o sonho de 
comandar uma companhia ainda 
jovem durou apenas dez meses, pois 
a empresa foi vendida. E ele voltou a 
exerceu um cargo de diretor. Foi um 
baque, ele admite. "Mas olhando 
agora, essas coisas ficam com uma 
cara boa, porque nos deixam mais 
fortes", diz. Hoje, aos 42 anos, ele 
conta como fez para se aprimorar, 
defende um crescimento piramidal 
na carreira e diz que liderar é dar 
exemplos. Romano é formado em 
administração e ciências atuariais 
pela PUC-SP e tem MBA pela Escola 
de Negócios Instituto de Empresa em 
Madrid. A seguir, trechos da 
entrevista. 

' • Como foi o seu início? 
Meu primeiro emprego foi na Varig, 
no aeroporto e fazia faculdade ao 
mesmo tempo. Fiquei três anos. 
Depois, fui ser trainee numa 
seguradora. Tinha 22 para 23 anos. 
Estudei administração de empresas 
com comércio exterior e entrei na 
Cigna na área de seguro de 

transporte internacional, de 
exportação e importação de 
mercadorias. Fiquei oito anos lá, fui 
de trainee a presidente. Passei cinco 
anos aqui, três na Espanha, e voltei 
para o Brasil para ser presidente da 
companhia. Foi um momento 
difícil. 

• Por quê? 
Tudo ia muito bem. De trainee a 
presidente em oito anos, mas dez 
meses depois de eu voltar e assumir 
a presidência, a companhia saiu do 
País. E foi bem ruim. Passei para a 
companhia que tinha comprado 
uma parte do negócio da Cigna, a 
Ace Seguradora, americana como a 
Cigna. Fiquei um pouco aqui no 
Brasil e fui para o Equador ser o 
presidente da Ace. Permaneci por 
quase três anos. Em janeiro de 2007 
voltei ao Brasil e entrei na Cardif. 
Comecei como diretor comercial, 
virei vice-presidente e desde o ano 
passado sou o presidente. 

• A venda foi um baque? 
Sim, foi. Na época, a Europa estava 
muito bem. Viver na Espanha 
naquela época, 2002, era muito 
bacana, e voltei para o Brasil onde 
as coisas ainda estavam muito 
complicadas. E eu pensava: 'quero 
voltar para a Europa'. Mas aí 
aconteceu tudo isso e eu fui parar 
no Equador. 

• Você foi surpreendido pelo ne-
gócio, pela venda? 
Foi uma grande surpresa. É fácil 
olhar em retrospectiva quando 
acontece algo que não está sob o seu 
controle. Dói, mas dói menos, por 
ser algo fora do seu controle. Você 
fica chateado, mas é algo fora do 
seu controle e você levanta, sacode a 
poeira e vai em frente. Mas na 
época foi difícil. Foi duro, mas 
olhando agora, as coisas ficam com 
uma cara boa, porque nos deixam 
mais fortes. Crescer sem sofrimento 
não existe. 

• Houve dificuldade na Ace? 
A dificuldade maior foi ter de dar 
um passo para trás, porque eu era 
presidente de uma companhia e fui 
para a Ace ser diretor. E passos para 
atrás machucam sua vaidade, seu 
orgulho. Mas olhar em 
retrospectiva fica mais fácil. A vida 
é diferente da escola. Nela, 
primeiro você tem uma lição para 

depois ter a prova. Na vida é o 
contrário: primeiro ela dá uma 
prova para depois você aprender a 
lição. 

• Presidente desse ramo precisa 
ter alguma peculiaridade? 
Seguros é por definição o negócio 
mais conservador do mundo. As 
coisas que deram mais certo para 
mim ocorreram por eu ter um perfil 
agressivo num setor muito 
conservador. Em qualquer setor de 
atividade, quem tem a capacidade 
de inovar vai ter grandes 
recompensas. Agora, num setor 
conservador, as oportunidades são 
gigantescas. Também pesa a forma-
ção educacional. Eu vim equili-
brando a minha educação entre a 
parte de exatas e a de humanas. Em 
seguros, exatas é muito importante, 
por exemplo, para calcular risco. 
Assim, tem de se ter os pés na área 
de desenvolvimento de negócios e 
na área técnica, de cálculo. Eu fui 
adaptando o meu currículo, 

estudando coisas, conforme ia 
conhecendo na carreira, para 
complementar algo que para mim 
era natural: o desenvolvimento de 
negócios. Então, estudei exatas e fiz 
atuaria, que é um ramo da mate-
mática que estuda cálculo de risco. 
Com o tempo, fui adaptando tanto 
meu currículo quanto minha 
experiência profissional. 

• Como? 
Um grande conselho de carreira que 
alguém me deu lá trás é ver a 
carreira como uma pirâmide e não 
como uma escada. Numa pirâmide, 
você faz vários movimentos laterais 
antes de subir. Você é gerente 
comercial, depois gerente de opera-
ções, depois torna-se um gerente 
técnico e por aí vai. São movi-
mentos diferentes da escadinha de 
ser gerente financeiro, diretor 
financeiro e vice-presidente 
financeiro. Você sobe mais devagar, 
mas mais constante e forte tendo 
essa oportunidade de fazer 
movimentos laterais. Eu passei por 
todos os departamentos de uma 
seguradora. Facilita muito o 
trabalho de liderar. 

• 0 que mais é necessário para ser 
um bom líder? 
Discurso não funciona, entra por 
um ouvido e sai pelo outro As 
pessoas lembram de exemplo, 
lembram de ver e se elas 

eventualmente fazem, também aí 
elas aprendem de verdade, Então, 
liderar pessoal é exemplo, você fala 
e faz. 

• E com relação à empresa? 
Liderá-la do ponto de vista de 
negócios e estratégia, eu acho que é 
a junção de muitas coisas. Eu não 
poderia dar essa receita, porque ela 
não existe, se não todo mundo seria 
um grande executivo. Mas eu acho 
que são muitos movimentos 
laterais, experiências internacionais, 
uma formação acadêmica que tam-
bém tenha alternância, que a pessoa 
seja capaz de navegar por várias 
disciplinas. Acho que isso tudo 
ajuda muito a formar uma visão. E o 
trabalho de liderar uma empresa é o 
de apontar o caminho. A sua visão 
(para apontar o caminho) você tem 
de criá-la sozinho, é mesmo um 
trabalho muito solitário. Para isso, 
navegar por várias disciplinas ajuda 
muito, principalmente para 
entender de gente, mais do que 
entender do negócio. Porque o 
negócio acaba-se aprendendo, não é 
tão difícil. Agora, entender de 
gente, aprender o que motiva as 
pessoas, o que as inspira, acho que 
isso é fundamental. 

• Também se aprende a respeito 
de gente ao longo da carreira? 
Você aprende muito fazendo. 
Também se aprende falando com 
quem já fez, com nossos próprios 
erros, claro que isso ajuda. Mas o 
verdadeiro sábio consegue aprender 
com a opinião dos outros, com a 
experiência dos outros, para evitar 
os seus próprios erros. Se você tiver 
bastante experiência, claro que isso 
ajuda, pois você já passou por 
aquilo e vai evitar erros. Mas 
ninguém tem toda experiência, 
nunca se está 100% preparado para o 
novo. Por isso, eu acho que ajuda 
muito conhecer pessoas que já 
tenham vivido mais do que você, ou 
que tenham vivido experiências di-
ferentes das suas, ou até já mor-
reram. Assim, ler muito é im-
portante. Então, você usa essa 
experiência para evitar ficar 
aprendendo só com seus próprios 
erros que demora mais para 
aprender. 
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Text Box
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