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Mais do que multinacional, po-
de-se dizer que a carreira de
Mario Ramacciotti foi marca-
da por uma ambiente multicul-
tural. Ele passou por empresas
de origens suíça, nórdica e
americana, o que lhe ajudou a
ter características de cada uma
dessas culturas. Desenvolveu a
precisão no planejamento dos
habitantes do país dos Alpes,
do pragmatismo e do foco nos
resultados dos yankees e a vi-
são de longo prazo e ênfase no
ser humano das companhias
norte-europeias. Agora, aos 54
anos, o engenheiro com pós
em administração pela Funda-
ção Getúlio Vargas e MBA pela
FIA é diretor-geral no Brasil da
Xylem, cuja matriz é nos Esta-
dos Unidos, mas está presente
em 150 países. A companhia
tem um precioso bem natural,
a água, como foco de seus ne-
gócios, oferecendo tecnologia
e aplicações voltadas a esse
produto. Ramacciotti assumiu
o posto no ano passado. A se-
guir, trechos da entrevista.

● Qual foi um momento marcan-
te, desafiador, da sua carreira?
Eu tive vários desafios interes-
santes ao longo da carreira. Co-
mecei na ex-Brown Boveri,
que hoje se chama ABB, Asea
Brown Boveri. Lá, eu tive um
desafio muito interessante no
início da minha trajetória. Não
foi bem uma mudança de car-
reira, mas um direcionamento
de carreira, que eu acho que
foi bem importante para os ru-
mos de minha vida profissio-
nal. Eu me formei em engenha-
ria eletrônica na FEI na década
de 1980 e comecei a trabalhar
na Brown Boveri numa área
que se chamava ondas portado-
ras – que transmite voz e da-
dos através da linha de alta ten-
são. Para que houvesse uma
formação mais solidificada em
relação a esse equipamento,
que era produzido no Brasil,
eu fiquei cinco meses na Suíça

estudando e trabalhando nes-
sa área. Foi um desafio logo no
início de carreira, ficar fora, co-
nhecer novas culturas, aprimo-
rar o conhecimento e idiomas.

● E na Xylem?
É outra fase de minha carreira,
bem interessante no aspecto
de ser um pouco nova para
mim. Estou passando pelo re-
conhecimento da área, essa
área de bombas, principalmen-
te das submersíveis, tratamen-
to de água, e assim por diante.
Trabalhamos com um produto
que em termos ambientais é
muito nobre: a água. E na dire-
ção aqui da Xylem, o desafio é
muito interessante: conseguir
que a empresa continue seu ca-
minho de crescimento, am-
pliando as linhas que tem, bus-
cando novos mercados.

● Como outros líderes, você tam-
bém caminhou da área técnica
para a de gestão. Por que?
Naquela área de onda portado-
ra, por exemplo, eu tinha algo
como uma gerência de produ-
to, porque trabalhava com um
produto, tinha de conhecê-lo
muito bem, e levar soluções pa-
ra o mercado. Depois, atuei nu-
ma empresa americana chama-
da Tektronix, onde iniciei co-
mo engenheiro de vendas e
cheguei a diretor-geral. Em to-
das as empresas em que traba-
lhei, a engenharia é um ponto
muito forte. Então, mesmo na
área comercial é preciso ter
um conhecimento mais subs-
tancial da área técnica para po-
der evoluir. E foi o que aconte-
ceu na Tektronix. Ela trabalha
instrumentação eletrônica, o
carro-chefe era o osciloscópio,
e era preciso conhecê-lo com
profundidade para poder dife-
renciar o produto face aos com-
petidores. O mesmo tipo de de-
senvolvimento e história foi le-
vado para a John Crane Safe-
matic, na qual eu trabalhava
com sistemas de lubrificação.

● Por que?

Porque também, como nas ou-
tras empresas onde trabalhei,
cuidava de produto prêmio, o
que exige um conhecimento
mais profundo das soluções
oferecidas para que possa dife-
renciá-lo da concorrência. A
John Crane foi comprada pela
SKF, para a qual ainda traba-
lhei em torno de seis anos. Tra-
balhava com sistemas de lubri-
ficação e depois fui trabalhar
com rolamento, fabricantes de
máquinas. Foi outro aprendiza-
do muito grande na carreira.

● Mas sempre na área industrial?
Sempre na área industrial, sem-
pre na engenharia, mas sem-
pre com mudanças que acaba-
ram sendo substanciais para ir
abrangendo a visão e ir conhe-
cendo mercados, empresas e
pessoas diferentes. Foi interes-
sante e importante para enri-
quecer os dois lados (técnico e
de gestor), o conhecimento de
pessoas, para lidar com cultu-
ras e tecnologias diferentes.
Em todas elas, isso acabou

ocorrendo e foi um marco na
minha carreira.

● Enfrentou algum choque de
cultura mais forte?
É interessante, porque cada
uma delas tinha uma origem
distinta. Por exemplo, na
Brown Boveri eles eram suí-
ços. Então, eu aprendi muito
aquela precisão suíça de plane-
jamento, de controle, que eles
fazem muito bem. Na america-
na Tektronix, que fabrica, en-
tre outros, osciloscópios,
aprende-se o pragmatismo, a
praticidade com o foco no re-
sultado que o americano tem.
Então, é preciso ter um contro-
le muito apurado em tudo isso
para manter esse foco aceso
por todo o tempo. Depois,
quando fui para John Crane Sa-
fematic e SKF elas eram meio
próximas porque ambas eram
nórdicas, a primeira era finlan-
desa e a segunda, sueca. E elas
têm uma visão parecida, volta-
da para o longo prazo e para o
elemento humano. E isso tam-
bém é uma parte enriquecedo-
ra na carreira. Acho que temos
de passar por todos esses as-
pectos para poder solidificar
nossa maneira de ser. E aqui
na Xylem, na verdade, há uma
mistura, porque ela é uma mul-
tinacional americana, mas tem
uma fábrica muito grande na
Suécia. E essa mistura, basica-
mente, se coaduna com a mis-
tura de culturas anteriores pe-
la qual passei, que foi justa-

mente trabalhar com nórdi-
cos, americanos e suíços.

● Além disso, que outras expe-
riências contribuíram para mol-
dar sua personalidade executiva?
Acho que eu tenho um foco
principal que é sempre a perse-
verança na busca dos objeti-
vos. Acho que isso é fundamen-
tal na carreira de todo mundo.
É preciso entender o que você
quer, saber o que você procura
e buscar com muita perseve-
rança e com muito foco. O fo-
co nos resultados é outra carac-
terística que eu desenvolvi ao
longo da minha carreira – é
muito importante que cada
executivo, cada profissional,
busque atingir o resultado e su-
perá-lo. E também é preciso
ter humildade para aprender
ao longo da carreira, porque
não há como conhecer tudo.
Então, é preciso contar com as
pessoas que conhecem aquilo
que você não conhece tão
bem, e aprender com elas. Hu-
mildade tem de fazer parte de
sua personalidade.

● Seu planejamento de carreira é
daqueles bem rigorosos, com
prazo para chegar a um cargo?
Não. Eu acho que o principal é
ter um objetivo de longo pra-
zo. Se você almeja uma posi-
ção de gestão, é importante ter
isso em mente para poder bus-
cá-la. Acho que prazos, e ter es-
sa rigidez no planejamento, di-
ficulta um pouco, porque às ve-

zes, no afã de cumprir aquela
rigidez do seu planejamento,
você pode acelerar situações
que não deveriam ser acelera-
das, ou precipitar determina-
das decisões que não precisa-
riam ser tomadas. Então, eu
acho que é preciso planejar,
mas é necessário deixar um
pouco as coisas acontecerem.

● Que conselhos você dá para
quem pretende ser executivo?
Primeiro, é ter um foco muito
grande naquilo que ele quer.
Saber aquilo que ele realmente
almeja e tentar direcionar den-
tro do bom senso e com algu-
ma flexibilidade, porque o mer-
cado, as situações e as empre-
sas assim o exigem, para que
ele vá se direcionando mais cla-
ramente para esse objetivo.
Outro ponto é procurar ao má-
ximo boa formação, ou seja,
não deixar de complementar
seus estudos, porque como as
mudanças são muito rápidas
em várias situações e, estar
bem preparado para elas é fun-
damental. Também é funda-
mental o equilíbrio emocional.
Penso que ao longo da carrei-
ra, a pessoa vai se ligando
mais, se ela for na direção exe-
cutiva nos cargos de gestão. E
nos cargos de gestão, como vo-
cê não conhece tudo, você tem
de usar a sua experiência, a sua
percepção e o seu bom senso
para tomar as decisões. E para
isso, o seu equilíbrio emocio-
nal é fundamental.
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Mario Ramacciotti, da Xylem Brasil

‘Humildade
tem de fazer
parte do
executivo’

Fique por dentro
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Alto Escalão

Oi define o seu presidente

Característica é importante para continuar
aprendendo, defende líder da múlti dos EUA

Zeinal Bava, vindo da Portugal
Telecom, é o novo diretor pre-
sidente da Oi. Após a saída de
Francisco Valim, o presidente
do conselho de administração,
José Mauro Mettrau Carneiro
da Cunha, estava interino.

ALL. Eduardo Pelleissone re-
nunciou à presidência da ALL.
Em seu lugar, assumirá Alexan-
dre de Jesus Santoro, atual di-
retor presidente da subsidiária
Vetria Mineração.

Teleperformance. Paulo Cé-
sar Vasques é promovido a
CEO global da Teleperforman-
ce, ele que era presidente da
empresa no Brasil.

Pine. Fábio Ferraz (ex-Chase
Manhattan, UBS, Itaú BBA e
Credit Suisse) ingressa na Pine
Investimentos.

LiuGong. A operação brasilei-
ra da chinesa LiuGong está sob
o comando de Jordan Huang e

Bruno Barsanti, presidente e
vice, respectivamente.

SKF. Paulo Abreu, vindo da
Philips, é o novo diretor finan-
ceiro da SKF no Brasil.

Labstore. A agência Labstore,
do Grupo Newcomm, contra-
tou para diretora-geral Caroli-
na Vanuci (ex-The Marketing
Store).

EMC. Roberto Voi foi alçado a

“district manager” para os seto-
res financeiro e enterprise da
EMC Brasil.

Paessler. A alemã de monito-
ramento de rede Paessler anun-
cia Danton Guerra como geren-
te de desenvolvimento de negó-
cios para o Brasil.

E&Y. A Ernst & Young Terco
tem nova sócia para avaliação
de empresas (valuation) e mo-
delagem financeira, Andrea
Fuga.

SAP. Paulo Vieira e Marcos
Pedroni foram promovidos a

diretores respectivamente pa-
ra setores de instituições ban-
cárias públicas e utilities na
SAP Brasil.

Cobra D’Água. O marketing
da Cobra D’Água está sob o co-
mando de Karla Orlandi (ex-
Garoto, Kaiser e Brahma).

Torrent. Carlos Alberto Dia-
mantino passou de gerente de
produtos para marketing da
Torrent do Brasil.

Multilaser. Analícia Mauger
Toledo é anunciada diretora
de marketing da Multilaser.

Blue Coat. A Blue Coat no-
meou Ana Noy gerente de mar-
keting sênior para a América
Latina, vinda da Avaya.

Catho. A nova diretora comer-
cial B2B da Catho é Sandra Lu-
cena Souto (ex-ProPay e Tic-
ket). Paula Vitale (ex-Uol) é a
nova head do jurídico.

“As mudanças foram
interessantes e
importantes para
enriquecer os lados
técnico e de gestor e para
lidar com culturas e
tecnologias diferentes.”
Mario Ramacciotti
DIRETOR-GERAL DA XYLEM BRASIL

● Conhecimento
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jun. 2013, Empregos & Carreiras, p. 4.




