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Cada vez mais jovens
no topo da profissão

Head Hunter
vmarinho@jcom.com.br

Para especialistas, talentos precoces apresentam soluções inovadoras e ascendem
rapidamente dentro das organizações, mas falta de experiência pode atrapalhar
DIVULGAÇÃO

» OSNI ALVES

DIVULGAÇÃO

Especializada em
tecnologia
para
bombas de combustíveis, a Gilbarco
Veeder-Root confirmou a nomeação de
Hector Trabucco como presidente para
o Brasil e América
Latina (AL). Desde
2008 na companhia,
quando assumiu a
gerência geral para
AL, à exceção do
mercado brasileiro,
o executivo argentino ficará responsável por todas as unidades de negócios
da empresa. Com 20
anos de experiência nos segmentos de combustíveis
e de varejo de conveniência, Trabucco iniciou a carreira na indústria de petróleo trabalhando na Esso e
na ExxonMobil. Ele é graduado em engenharia industrial pelo Instituto de Tecnologia de Buenos Aires,
na Argentina, com mestrado em administração pela
Universidad del Cema, também no país vizinho.

Habilidades

fin

ra

pa

iva

ex
c

Ascensão

e

ar
tig

o

é

Com apenas 29 anos, Natália Boeira pode ser considerada
uma mulher de aço, ao menos
no que se refere ao segmento.
Isto porque, apesar da idade,
ela é a presidente da Hybel, indústria de equipamentos, bombas e motores hidráulicos com
matriz em Criciúma (SC). A
companhia também atua nos
setores agrícola, rodoviário,
construção civil móbil e industrial, mantendo unidades em

Anúncio

O carioca Felipe Venancio
Pedro, de 33 anos, também teve uma trajetória meteórica.
Desde 2012, ele é sócio-diretor
da ITGX, empresa de tecnologia. “Passei pela IBM, como estagiário, e por consultorias
brasileiras. Porém, abracei
uma oportunidade no mercado financeiro, onde tive a
chance de ser o responsável
pelo bancos de dados da Àgora Corretora”, ressalta Pedro,
sem esquecer da passagem
pela companhia francesa de
telecomunicações Orange, onde foi responsável por equipes
globais, em países como Índia,
Egito e Estados Unidos.
Como característica imprescindível para aqueles que
almejam o sucesso, ele destaca alguns tópicos. “O conhecimento é um investimento
inestimável. O que se adquire
com estudos é único, pessoal e
intangível”, diz o executivo,
ressaltando que planejamento
na carreira também é crucial.
Para o administrador de empresas Caio Soares Junqueira,
de 27 anos, a fórmula para ser
um bom profissional é vestir a
camisa da empresa e ser responsável pelo próprio desempenho. Diretor de varejo físico
da Próximo, rede especializada
em games, ele ingressou na
companhia em 2012, quando
ela foi adquirida pelo fundo
norte-americano Brickell Global Investment Fund.
Outra característica que Junqueira classifica como essencial é a proatividade. “Conhecer bem o papel da empresa e
manter bom relacionamento
com fornecedores, clientes e
stakeholders também é muito
importante, faz com que o profissional consiga entender a
própria missão dentro da companhia”, acrescenta.
Já para Pedro Tadeu Ganem
Salomão, de 33 anos, considera importante investir também na vida pessoal. Com este sentimento, ingressou aos
17 anos na massa falida das
empresas do pai. Um ano depois foi contratado pelo Bradesco Seguros como estagiário, passando a efetivo em oito
meses. “Com 20 anos, fui
emancipado para assumir um
cargo gerencial”, recorda.
Apesar da estabilidade, largou tudo para abrir uma produtora de comerciais. “Em
seis meses, a empresa dava lucro”, diz. Atualmente, ele preside a Radio Ibiza, a Filme Ibiza e a Tá Surdo Produções.
“Quem quer se tornar executivo precisa exercitar a capacidade de desconstruir paradigmas. Isso o fará criar algo que
seja solução pra empresas e
pessoas”, frisa.
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São Paulo e Rio de Janeiro, além
de outras 10 cidades.
Desde 2009, a executiva comanda 150 funcionários, todos homens. Formada em administração, com habilitação
em comércio exterior, ela é
ainda mestre pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Segundo suas próprias palavras, Natália está mudando o
perfil da companhia. “Meu objetivo é torná-la mais jovem e
competitiva, sendo modelo de
excelência”, declara.
A trajetória do diretor-geral
da Limppano, Alex Buchheim,
de 37 anos, é outro exemplo de
ascensão. Ele entrou na companhia aos 22 anos para trabalhar no setor administrativo.
Embora seja uma empresa familiar, teve que se preparar
para assumir novas funções.
“Formei-me em administração e me especializei em processo sucessório de gestão pela Havard Business School”,
conta o executivo, destacando
que, no ano passado, a companhia faturou R$112 milhões.
Muitos jovens profissionais
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investem essencialmente em
empresas que ainda não estão
na bolsa de valores.
“As grandes multinacionais
também vêm em um esforço
grande de formar executivos
globais. portanto, não raro,
aceleram o desenvolvimento
de jovens talentos expondo-os
a um alto nível de complexidade e deixando que tragam soluções nunca testadas. Desta
maneira, preparam executivos
capazes de se adaptar a qualquer situação, cultura e ambiente”, explica.
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Salomão: ter capacidade de desconstruir paradigmas é importante
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studo da Michael Page,
consultoria de recrutamento e seleção de altos executivos, mostra
que os profissionais brasileiros estão ganhando o dobro
do que se paga em países como Inglaterra e França. De
acordo com a pesquisa, um
gerente de marketing, por
exemplo, ganha, em média,
US$ 104 mil por ano no setor
de telecomunicações, quase o
dobro do salário para o mesmo cargo nas duas nações citadas. Essa projeção do mercado doméstico explica a crescente busca pelos principais
cargos dentro das organizações, incluindo o de diretorpresidente. É o que esclarece o
headhunter da Flow Executive
Finders, Felippe Lara. “Está se
tornando comum ver jovens
executivos em posições seniores, sobretudo em mercados
menos tradicionais e técnicos,
onde tempo de atividade é crucial para o sucesso”, diz.
De acordo com Lara, está
havendo um boom de jovens
talentos em alguns mercados,
com destaque para o de internet. Eles trazem soluções e
ideias inovadoras e ascendem
rapidamente dentro da organização. “Os segmentos de consumo e moda também costumam ser dominados por executivos jovens”, diz o consultor,
que faz uma ressalva. “A falta de
experiência em liderar pessoas
e, muitas vezes, a falta de vivência em casos de crise, podem gerar impactos difíceis de
serem contornados”, completa.
Para Lara, o Brasil também
é um País de muitas empresas
familiares e, com isto, é possível ver jovens herdeiros sendo
formados para a sucessão. “O
mercado de private equity
também tem ajudado no processo de aceleração do desenvolvimento destes profissionais”, acrescenta, fazendo
menção à atividade financeira
realizada por instituições que

em busca de ascensão vão
além de conseguir um bom
emprego. Eles acabam criando
a própria empresa e passam
de potenciais talentos a executivos de sucesso. É o caso do
diretor da Aevo Studio, Roberto Maia de Carvalho, de 29
anos. “Comecei em um programa de estágio da Petrobras
aos 21 anos. Depois, trabalhei
como consultor em alguns
projetos da estatal por mais
três anos”, lembra. Foi nesta
época, com apenas 23 anos,
que ele resolveu empreender.
Atualmente, a Aevo Studio
fatura R$ 1 milhão por ano. A
empresa desenvolve projetos
em animação 3D para diversas companhias, principalmente as do setor de energia.
“Temos 13 funcionários e
grandes clientes como Petrobras, Repsol e GDF Suez, entre
outros”, diz Carvalho.

Gilbarco Veeder-Root
tem novo presidente

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 maio 2013, Seudinheiro, p. B10.

ALEXANDRE
GRINBERG VAI
PARA A REXAN

DIVULGAÇÃO

Alexandre Grinberg foi
confirmado como novo
gerente de suprimentos,
materiais diretos e utilidades da Rexam para a
América do Sul. Formado
em engenharia de produção pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), com MBA em gestão empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), o executivo acumula
passagens, sempre na área de suprimentos, em grandes corporações, como Vale, Repsol e Petróleo Ipiranga. Grinberg vai ocupar
a vaga deixada por Marco Borgerth, que foi expatriado para Londres, onde vai chefiar a gerência global de categoria para outros
materiais diretos da multinacional fabricante de embalagens.

TEREZA KITTY VALLE TORNA-SE VP DA HP NO PAÍS
A Hewlett-Packard (HP) confirmou a nomeação de Tereza Kitty
Valle como a nova vice-presidente e country manager da unidade
de Software para o mercado brasileiro. A executiva ingressou na
HP em 2011 para comandar a diretoria de Applications da HP Enterprise Services, sendo responsável pelos departamentos de
vendas, profit and loss management (P&L management) e serviços. Com quase 20 anos de experiência no setor de tecnologia, Tereza trabalhou os últimos sete anos na área de aplicações, atuando na Venezuela e na Colômbia. Antes, morou por 10 anos nos Estados Unidos, onde ocupou os cargos de diretora de alianças e de
applicaton managment services na IBM.

ANDRÉ LUIZ FRANCO VAI PARA A CERES SEMENTES
André Luiz Junqueira Franco acaba de se juntar à subsidiária
brasileira da Ceres Sementes, especializada em cultura genética,
com foco no mercado de etanol de sorgo sacarino. O executivo,
que ficará baseado na sede da empresa, em Piracicaba (SP), ocupou diversos cargos de liderança ao longo de seus 21 anos de
trajetória profissional na Monsanto do Brasil, incluindo as áreas
de vendas, marketing, estratégia de marcas e distribuição, unidades de negócios, recursos humanos e licenciamento de produtos, bem como na introdução de biotecnologia nas culturas de
soja, milho e algodão. Graduado em engenharia agrônoma pela
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade
de São Paulo (ESALQ-USP), com MBA pela Fundação Dom Cabral e pelo Programa de Desenvolvimento de Executivos da Kellogg School of Management, da Northwestern University, nos
Estados Unidos.

JENNER SOARES ASSUME UNIDADE DA VERITY
A Verity, especializada atuação em consultoria, mobilidade e sustentação de aplicações para o segmento de Tecnologia da Informação (TI), anunciou Jenner Soares como diretor da unidade de Mobile. Com 20 anos de carreira na área de TI, Soares trabalhou por 15
anos na EverSystems, na qual foi diretor da unidade de negócios
EverMobile. O executivo é graduado em ciências da computação,
com pós-graduação em Objetos Distribuídos com Java pela Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP).

NEOLOG CONTRATA DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS
Especializada em software para torre de otimização e controle logístico, a Neolog anunciou , Marco Sá como novo diretor de novos
negócios. Com mais de 20 anos de experiência na área comercial e
em consultoria, o executivo já passou por empresas como Accenture, SAP e Axia Value Chain, adquirida pela Ernst & Young Terco.
Graduado em engenharia de produção, com MBA pelo IESE Business School, da Universidade Navarra, na Espanha, Sá assume a
função com a missão de ampliar a base de clientes da companhia
no setor logístico. “Estar em uma empresa com clientes fidelizados
e satisfeitos traz confiança para realizar o trabalho”, afirmou.

