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Audi Brasil traz CEO da Alemanha

Fique por dentro

Jörg Hofmann, vindo da Ale-
manha, é o novo presidente e
CEO da Audi Brasil. Substitui
Leandro Radomile, que estava
como interino e segue como
diretor de operações.

SAP. Cristina Palmaka retor-
na à SAP Brasil, desta vez co-
mo presidente, de modo que
Diego Dzodan passa a se dedi-
car à região sul-americana.

Alelo. Vindo da Multiplus,

Eduardo Gouveia torna-se di-
retor-presidente da Alelo (Vi-
sa Vale) para a divisão de bene-
fícios e pré-pagos. Osvaldo
Cervi permanece a frente dos
negócios financeiros.

Suzano. Para a diretoria Flo-
restal, a Suzano Papel e Celu-
lose contratou Alexandre
Chueri Neto, ex-diretor supe-
rintendente da Ciplan.

F-Secure. Leandro Hernan-

dez (ex-HP, Oracle, Adobe,
Tibco e iLevel) é anunciado
vice-presidente de vendas e
operações para a América Lati-
na da F-Secure.

Ceva. A Ceva Logistics contra-
tou Fabio Mendunekas (ex-
Syncreon, DHL, NCR e Ryder)
como vice-presidente da área
de business development para
a América do Sul.

Generali. Renata Oliveira de

Albuquerque Lima (ex-Guy
Carpenter) assume como su-
perintendente de resseguros
da Generali Brasil Seguros.

Arcos Dorados. Roberto Gny-
pek foi promovido a VP de mar-
keting da Arcos Dorados (fran-
quia McDonald’s) no lugar de
Mauro Multedo.

Saraiva. A Saraiva criou a dire-
toria de Relações com o Merca-
do, a cargo de Luciana Doria
Wilson, ex-gerente de relações
com investidores da Gafisa.

KPMG. Antonio Carlos Rodri-

gues foi alçado a CIO (chief
information officer) da audito-
ra KPMG.

Cushman & Wakefield. A con-
sultoria imobiliária Cushman
& Wakefield anuncia Natália
Pozzani na gerência de Marke-
ting para América do Sul.

LinkedIn. Angelica Iannelli
ingressa no LinkedIn como
diretora de soluções de marke-
ting. Ela veio da Microsoft, on-
de era líder de operações de
publicidade.

Capgemini. O novo vice-presi-

dente para o setor público da
Capgemini é Delfino de Souza,
que passou pelos ministérios
da Fazenda, Planejamento,
além de Caixa e Itaú.

Mosaic. A recém-criada direto-
ria de projetos de capital da
Mosaic Fertilizantes está com
Elias Alves.

Alto Escalão

Cláudio Marques

Prestes a completar 20 anos
no grupo Novartis, a gigante
suíça da área farmacêutica,
Adib Jacob, de 43 anos, tornou-
se presidente do grupo no Bra-
sil em novembro último. Enge-
nheiro de produção formado
pela Poli-USP, Jacob desenvol-
veu sua carreira na organiza-
ção. Começou em 1993 como
estagiário. Em 2000, iniciou
trajetória internacional na
companhia, ocupando posi-
ções de comando em diferen-
tes países e divisões do grupo.
Em 2010, retornou ao Brasil,
para ser chief operating officer
(COO) da divisão farmacêuti-
ca. Em 2011, tornou-se diretor
geral dessa divisão, ocupação
que exerce até hoje juntamen-
te com a presidência da organi-
zação. Para Jacob, o jovem pro-
fissional não deve mostrar an-
siedade de querer logo migrar
de cargo nem ficar se venden-
do demais. Ele defende que o
iniciante se concentre mais no
trabalho, porque ao mostrar
suas competências, as oportu-
nidades surgirão. A seguir, tre-
chos da conversa.

● Você tinha ideia de trabalhar
na área farmacêutica?
Não, absolutamente. O que
ocorreu é que eu era estagiário
numa consultoria e trabalhava

num projeto muito bonito de
integração de manufatura, coo-
peração comercial. E o meu
projeto de formatura na Poli
também era na área. Por conta
disso, visitava empresas. Eis
que fui à Novartis num traba-
lho de campo e ela estava com
dificuldade de prosseguir com
esse sistema de integração. O
pessoal lá viu que eu tinha ex-
periência e me contratou co-
mo estagiário – logo me formei
e continuei. Comecei na área
de tecnologia, de informática.

● Como foi parar em gestão?
A empresa dá muitas oportuni-
dades e eu sempre gostei da
área comercial – meu pai sem-
pre trabalhou nessa área. E, na
Novartis, todo ano você discu-
te com seu gestor, seu líder,
sua aspiração profissional, pa-
ra onde você gostaria de cami-
nhar. Isso é feito de modo for-
mal, é colocado no papel. E eu
sempre expus a vontade de mu-
dar. Acabando aquele projeto,
tive a chance de mudar para a
área comercial, trabalhando co-
mo propagandista vendedor,
aquele funcionário que visita
médico (para apresentar remé-
dios). Atuei seis meses nessa
atividade e depois fui para o
marketing, começando a gal-
gar carreira na área comercial.

● Como foi?

Depois de propagandista, virei
gerente de produto, em seguida
me tornei gerente de produtos
sênior em uma área mais impor-
tante, até que em 2000, a com-
panhia viu que eu estava fazen-
do um trabalho interessante, e
o Brasil é um país relevante pa-
ra o grupo, e me convidou a ir
para a Suíça. Fui para o marke-
ting internacional ser gerente
mundial de um produto que
era o maior da empresa, desti-
nado a prevenir rejeição de ór-
gãos transplantados.

● Em muitas áreas, não é comum
ficar 20 anos em uma empresa.
Isso acontece muito na Novar-
tis. Eu tive esse privilégio de
sair do Brasil, trabalhei em cin-
co países, mas eu diria que não
sou assim uma grande exce-
ção. Nós temos quatro pilares
estratégicos – um é claramen-
te pessoas. Então, se dá muito
carinho, muita atenção para es-
sa área, com muitos progra-
mas de desenvolvimento. Te-
mos parcerias com Harvard e
outras universidades, trabalha-
mos muito a carreira dos talen-
tos. Como falei, esse plano de
desenvolvimento e carreira é
formal, ele é escrito.

● Como é esse plano?
A pessoa senta com o seu líder
todo ano e discute qual é sua
perspectiva. O líder dá feed-

back e trabalha com ela num
plano de desenvolvimento pa-
ra chegar onde ela quer. Eu fa-
ço isso com meu time. Isso é
uma coisa que funciona e é
muito forte dentro da empre-
sa. Só para dar uma ideia, te-
mos mais ou menos 4 mil cola-
boradores na filial brasileira, e
mais ou menos 400, 500 pes-
soas são promovidas por ano
na organização. Procuramos,
quando surgem oportunidades
gerenciais, promover um talen-
to interno – temos 80% das va-
gas gerenciais de coordenação
ocupadas por pessoas da casa.
O fruto disso é uma retenção
muito alta: a Novartis tem a
metade do turn over do merca-
do farmacêutico brasileiro.

● Se é comum, por que você che-
gou a presidente, e não outro?
A empresa estava em um mo-
mento em que queria desenvol-
ver de maneira mais acentua-
da o negócio no Brasil. E eu ti-
ve o privilégio e a sorte de ser
um brasileiro que estava na Eu-
ropa já havia tempo. As pes-
soas me conheciam, o senior
manager da companhia me co-
nhecia, eu era diretor geral da
área de oncologia na Alema-
nha, que é um negócio grande.
Então, tive essa felicidade de
ter tido um bom desempenho,
ser percebido pelo grupo sê-
nior e ser brasileiro. Acharam

que um brasileiro na gestão lo-
cal ajudaria.

● O que um jovem precisa ter
para conseguir avançar na carrei-
ra de executivo?
Acho que tem de ter boa forma-
ção acadêmica, idealmente
com uma pós-graduação em
áreas importantes para uma
empresa que vende produtos e
serviços – marketing, adminis-
tração, ou finanças. Para uma
empresa global, idioma é fun-
damental. Eu ainda tenho ca-
sos de não conseguir migrar
uma pessoa para uma outra
área porque ela não fala inglês.
Isso é um pecado, porque é
um talento, mas o inglês é fun-
damental. Eu complemento di-
zendo que o profissional jo-
vem tem de dar o melhor na
função onde ele está.

● Como?
Ficar num cargo sem mostrar
ansiedade de querer logo mi-
grar, de dar um passo maior do
que a perna, de ficar se venden-
do demais. Mas o que eu sem-
pre aconselho é dar o melhor
na função, mostrar do que é ca-
paz, porque aí a oportunidade
virá. Não ficar se vendendo,
não ficar investindo o tempo
só procurando outro cargo, a
empresa vai achar para você.
Penso que a pessoa tem de se
concentrar no seu trabalho, dar

o seu melhor. Ao mesmo tem-
po, tem de deixar claro para a
empresa o que pretende.

● Os negócios são globais, as
informações estão em toda par-
te, sabe-se de tudo. Isso facilita
ou prejudica o trabalho do líder?
Acho que facilita muito. Um
dos bens mais preciosas, à me-
dida que você adquire cargos
mais seniores, é seu tempo.
Um grande desafio de um líder
é dosar bem o tempo e onde
vai investir esse tempo. O se-
gundo ponto é se cercar de pes-
soas de alta competência que
você confia. Então, ter um ti-
me de alta performance, é mui-
to importante, porque você vai
poder delegar adequadamen-
te. A informação é muito im-
portante, só que no gerencia-
mento do tempo, você tem de
filtrar informação – da que vo-
cê precisa da que não agrega
valor. Recebo centenas de
e-mails por dia e é preciso fil-
trar a informação daquela que
vai dar elementos para tomar
uma decisão de outras. Um lí-
der tem de estar preparado pa-
ra tomar decisões ousadas,
tem de estar aberto a assumir
riscos. Isso, para mim, é carac-
terística de um líder de suces-
so: ter ousadia e não ter medo
de tomar decisões difíceis em
relação a negócios, a pessoas,
ou a qualquer área.

‘Dosar bem o
tempo é o grande
desafio do líder’
Executivo de farmacêutica diz que ter ousadia e tomar
decisões difíceis são parte do papel do gestor de sucesso
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 set. 2013, Empregos & Carreiras, p. 4.




