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Cardamone assume Banco Fibra

Fique por dentro

O Banco Fibra, do Grupo Vicu-
nha, trouxe Luis Félix Carda-
mone Neto para o cargo de
presidente. Ele era vice-presi-
dente executivo do Santander
e substitui Antonio Francisco
de Lima Neto.

Basf. O alemão Ralph Sch-
weens assume a presidência
da Basf na América do Sul, vin-
do da unidade do México.

Iveco. Marco Borba, até então

diretor comercial e de Marke-
ting da New Holland Cons-
truction, é vice-presidente pa-
ra América Latina da Iveco.

Do Bem. A fabricante de bebi-
das Do Bem anuncia Rodrigo
Motta (ex-Nutrimental, P&G,
Ferrero, Coca-Cola e Heine-
ken) como diretor comercial.

Totvs. A Totvs contratou pa-
ra atuarem como diretores
comerciais em Belo Horizon-

te Flávio Costa de Azevedo e
no Rio de Janeiro Celso Mato-
so, ambos ex-SAP.

Renner. A Lojas Renner con-
tratou Laurence Beltrão Go-
mes (ex-Weg) como novo dire-
tor administrativo, financeiro
e de relações com investido-
res, substituindo Adalberto
Pereira dos Santos.

Ingram. Ricardo Kamel retor-
na à Ingram Micro para assu-

mir a divisão de Commercial
& Consumer no lugar de Die-
go Utge, atualmente na dire-
ção geral da distribuidora.

VW. Com a ida de Alexander
Seitz para a China, Josef Bau-
mann torna-se vice-presiden-
te de suprimentos da Volkswa-
gen na América do Sul.

SuperVia. Julio Cezar Mar-
ques volta ao Grupo Ode-
brecht, agora como diretor
comercial da SuperVia.

Regus. A Regus anuncia
Hernán Saucedo (ex-Grupo

Pestana e Atlantica Hotels)
como seu novo diretor-geral
no Brasil.

Mahindra Comviva. Para ini-
ciar operações no Brasil, a Ma-
hindra Comviva escolheu co-
mo country manager Fabio di
Santoro (ex-Acision, Huawei
e Nokia Solutions).

Alto Escalão

“Essa coerência que você
olha para trás e vê, ela não é
planejada. Achei melhor dar
meus passos devagar”

“Você deve avaliar o quanto
uma eventual mudança o
desvia de algo que quer
fazer mais à frente”

● Trajetória

‘Delegar foi o
maior desafio
na transição
de carreira’
De executor a executivo, principal líder de
site conta como enfrentou essa mudança

Cláudio Marques

Os dez anos de atuação em
uma empresa de consultoria, a
Accenture, deram a Carlos
Curioni o conhecimento de
processos, gestão e planeja-
mento de empresas. Mas a ida
para o Mercado Livre represen-
tou uma mudança em sua car-
reira, pois ele deixou de ser
executor para se tornar um
executivo. Nessa nova fase, a
dificuldade maior foi saber de-
legar. Agora, aos 36 anos, o en-
genheiro de produção forma-
do pela Poli com MBA pela
Wharton Business School co-
manda o Elo7, um mercado vir-
tual de produtos artesanais,
que tem 8,5 milhões de visitas
por mês, 135 mil vendedores ca-
dastrados e dois milhões de
produtos anunciados. A se-
guir, trechos da entrevista.

● Você trocou a atuação em con-
sultoria pelo online. Você já tinha
interesse por esta área?
Eu já tinha interesse sim. A
consultoria era uma coisa que
sempre me interessou naquele
começo, porque expõe você a
muitas indústrias, a muitos te-
mas. Ela proporciona um
aprendizado bem bacana. Mas
tem uma questão de estilo de
vida. A questão das viagens pe-
ga bastante em consultoria. E
eu tinha esse planejamento de
médio e longo prazo em que
eu pensava ‘vou passar por es-
ta fase, adquirir bagagem, e de-
pois eu mudo para uma coisa
que dê um pouco mais de esta-
bilidade, principalmente físi-
ca.’ A oportunidade veio de
uma forma natural, quando eu
estava com uns 10 anos de ex-
periência em consultoria. Já ha-
via dois anos que eu tinha vol-
tado da França, do mestrado,
MBA, quando surgiu a chance
de ir para a área de e-commer-
ce, no caso o Mercado Livre.

● Era o que você imaginava?
Acho foi uma transição bastan-

te boa. Saí de um mundo onde
tinha feito bastante trabalho
em cada operação, mas nunca
tinha ficado à frente de ne-
nhum negócio. Quando eu as-
sumi uma operação ou uma
área, fazer planejamento, que
era minha função principal na
consultoria, fazer análise, diag-
nóstico, passou a ser de 10% a
20% do meu tempo e o restan-
te ficou realmente sendo exe-
cutar e entregar resultados.
Então, acho que esse é o
maior desafio de uma pessoa
que vem de uma área de pres-
tação de serviços para estar à
frente, no dia a dia da opera-
ção. E foi uma transição bas-
tante interessante.

● Por quê?
Porque houve uma primeira fa-
se na qual fiquei tocando duas
áreas de negócio. Na primeira,
respondia por publicidade e
classificados. Na segunda, era
uma área de operações mes-
mo, de atendimento ao cliente
e à prevenção às fraudes para
toda América Latina. Me deu
visão comercial e de opera-
ções. Costumo brincar e dizer
que na primeira etapa eu gosta-
va de gráfico subindo e na se-
gunda, de gráfico descendo,
porque eu estava muito mais li-
gado aos índices de fraude, de
custos. Me deu uma bagagem
boa a respeito de operações.
Foi fundamental eu ter essa ex-
periência.

● Você ficou dez anos na consul-
toria Accenture?
Isso, contando o tempo de es-
tágio. Eu entrei lá bebezinho
mesmo. E depois, três anos no
Mercado Livre e, agora, já faz
dois anos que estou no Elo7.
Eu estou com 36 anos.

● Foi bom ficar dez anos em uma
consultoria?
Tem uma palavra que eu uso
para me referir a essa experiên-
cia: robustez. Me trouxe uma
bagagem muito grande, por-

que você é exposto a muitos
negócios diferentes, a muitos
temas de negócios diferentes.
Uma hora é projeto de redu-
ção de custos, outra é de rees-
truturação, outra de planeja-
mento estratégico e outro mo-
mento é sobre processos co-
merciais. Ou seja, você é expos-
to a temas de negócios bem di-
ferentes que dão essa bagagem
e como você trabalha muito,
ganha uma casca dura, que eu

acho importante para aguen-
tar o tranco depois.

● Lá, você trabalhou mais com
algum setor?
Eu trabalhei bastante com em-
presas de consumo e varejo fí-
sico. E fui exposto a quase to-
dos os temas que são relevan-
tes na gestão de uma empresa.
Você acaba tendo uma visão
com profundidade e abrangên-
cia, porque como você faz pro-
jetos que têm duração de qua-
tro meses a um ano, você tem
a oportunidade de passar por
várias coisas e não só superfi-
cialmente. Desenhava o proje-
to e fazia a implementação, foi
uma vivência bem rica.

● Qual foi sua maior dificuldade
ao deixar de ser executor e se
tornar executivo?
Sem dúvida alguma, delegar.
Era difícil não ser o responsá-

vel por fazer uma tarefa que ti-
nha de ser bem feita. Como é
que você delega, até onde
acompanhar, até onde contro-
lar, como ensinar, como co-
brar? Acho que não somos for-
mados para esse tipo de coisa.
Somos treinados, seja na facul-
dade seja no MBA, para resol-
ver problemas. Então, ficava a
situação: como delegar isso, co-
mo as pessoas devem fazer
sem que você precise ficar
olhando detalhes? Foi o desa-
fio maior dessa transição. Às
vezes, você precisa deixar er-
rar mesmo. Tem de encorajar,
tem de deixar as pessoas que-
brarem a cara de vez em quan-
do, assim como eu fazia quan-
do estava começando. Temos
de estar constantemente sain-
do da zonas de conforto.

● Nessa mudança, os relaciona-
mentos ficaram mais difíceis?

Depende bastante, mas com
certeza fica. Porque você tem
momentos de bonança e ou-
tros mais complicados, quan-
do tem de cobrar e tem um
pouco menos tolerância a er-
ros. Quando você trabalha
sem ser numa posição de lide-
rança, o grupo fica amigo. É
gostoso você trabalhar com al-
guém com quem tem identida-
de e em convivência fora do
ambiente de trabalho. Quando
você vai para uma posição de li-
derança, é preciso saber sepa-
rar muito bem isso, porque a
vontade de você continuar tra-
balhando naquele espírito, na-
quele ambiente, que é de todo
mundo no mesmo barco e va-
mos sair para tomar cerveja de-
pois do horário de trabalho. E
não dá mais para ser assim.
Acho até que cometi alguns er-
ros nessa fase de transição ao
não conseguir separar as coi-
sas. Você pode ter um relacio-
namento bom, mas na hora do
vamos ver, amigos, amigos, ne-
gócios à parte. Acho que isso é
uma coisa bem importante.

● Sua carreira é muito bem calça-
da na experiência e no aprendiza-
do. Foi algo pensado?
Totalmente planejado, não. Eu
planejei os não passos. Eu po-
deria ter ido por um caminho
diferente, mas em algum mo-
mento eu não fui porque achei
que não seria condizente com
o que eu queria. Foi muito
mais uma questão de esperar
as oportunidades e, então, dar
o passo que achava que fazia
sentido e não fazer desvios de
rota. Essa coerência que você
olha para trás e vê, ela não é
planejada. Por exemplo, quan-
do era estagiário, no ano 2000,
tinha acabado de me formar,
era a época da bolha da inter-
net, eu tive ofertas para ir para
startups e ganhar R$ 6 mil em
vez dos R$ 1,7 mil que ganha-
va. Não fui, achei melhor dar
meus passos devagar. Outras
oportunidades como essa
aconteceram ao longo do cami-
nho e acho que não ter ido por
esses trajetos é que mantive-
ram a consistência.

● E como se evitam os desvios?
É você avaliar o quanto essa
eventual mudança está des-
viando-o de alguma coisa que
você queira fazer dois, três pas-
sos para frente. É como se fos-
se um jogo de xadrez e pensar
duas, três jogadas para frente e
às vezes conter uma tentação
em relação a algo que, no cur-
to prazo, pode ser algo muito
legal. E você pensa: ‘se eu for
por esse caminho, pode ser
sem volta; se não der certo vou
ter de voltar para o ponto de
partida e começar de novo.’
Tem de ser movimentos incre-
mentais, que talvez do ponto
de vista financeiro não sejam
tão interessantes, mas lhe dão
consistência.

CORREÇÃO

Na coluna “Alto Escalão” da
semana passada, dia 29 de
setembro, a empresa OGX
foi identificada como sendo
OSX. Abaixo, veja a versão
corrigida do texto:

OGX. Os cargos de diretor
financeiro e de relações com
investidores da OGX estão
com Paulo Narcélio Simões
Amaral (ex-Brasil Telecom),
que substitui Roberto Ber-
nardes Monteiro.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 out. 2013, Empregos & Carreiras, p. 4.




