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Formado em engenharia de
produção e em administração,
Philippe Enaud, de 50 anos,
construiu sua carreira na Dal-
kia. A companhia, francesa co-
mo ele, tem como principal ne-
gócio a eficiência energética.
Pela organização, Enaud ocu-
pou postos em países europeus
e, em 1997, liderou a equipe
que fez estudo de mercado pa-
ra a implantação da empresa
na América Latina. Em 1998,
foi convidado a assumir as ope-
rações no Brasil e a supervisão
de toda região. Ficou aqui até
2006, quando quis outras expe-
riências no grupo, e foi para a
Espanha. Voltou ao Brasil em

2012 com uma missão especial:
cuidar do processo de venda da
empresa. Acreditando no po-
tencial do negócio e do País, ar-
ticulou a participação de um
fundo de investimento na com-
pra. O sucesso da operação deu
origem à Vivante, que ele dirige
e passou a existir oficialmente
em setembro. A seguir, trechos
da entrevista.

● Por que você quis deixar o Bra-
sil em 2006?
Eu já tinha casado com uma
brasileira e tinha três filhos
brasileiros, mas decidi que não
queria morrer profissional-
mente aqui no Brasil. Então,
eu pedi novos desafios ao gru-
po que, então, me mandou pa-

ra a Espanha ser diretor geral
de lá e do México. Fiquei no
país até 2012. No final de 2011,
início de 2012, a Dalkia, depois
de passar por uma revisão es-
tratégica, decidiu sair de al-
guns países, inclusive na Amé-
rica Latina. O motivo era que
nesses países não se desenvol-
via o core business da empre-
sa, a eficiência energética. En-
tão, me ofereceram voltar ao
Brasil para capitanear de novo
as operações aqui, no momen-
to difícil da venda.

● Por quê?
Porque a maioria dos clientes
foi conquistada na minha épo-
ca, e a maioria dos executivos
era de pessoas que eu tinha

contratado. Aí tomei a decisão
voltar para o Brasil profissio-
nalmente, e de morrer profis-
sionalmente, uma coisa que
nunca tem de se dizer, ja-
mais.(risos)

● E a Vivante?
Então, eu voltei, já com a clara
intenção de participar da licita-
ção internacional que a Dalkia
tinha lançado para a venda. Eu
já havia acertado, no momento
em que aceitei vir, que iria par-
ticipar buscando fundos de in-
vestimentos. E, graças a Deus,
consegui encontrar uma em-
presa de private equity, a Ax-
xon, que hoje é nosso principal
acionista. Ela se convenceu da
boa oportunidade que a organi-
zação representava – e decidiu
investir e participar da licita-
ção. Ao final, nós ganhamos.
Em agosto deste ano foi assina-
da a operação definitiva, na
qual três executivos da organi-
zação e o Axxon passaram a
ser os principais acionistas. A
Axxon, claro, tem um mínimo
de 90% nessa operação.

● O seu papel foi fundamental na
criação da Vivante. Você se sente
mais executivo ou empresário, já
que teve de empreender todo es-
se movimento?
Bom, eu tenho os dois papéis,
mas a verdade é que a minha
maneira de enxergar as coisas
hoje é bastante diferente em
relação à empresa anterior.

Ainda mais que a Dalkia era
um grupo multinacional onde
as decisões são tomadas de
uma maneira muito mais im-
pessoal, pois o “dono” não es-
tá dentro de casa. Hoje, o fun-
do de private equity, mesmo
nos deixando total liberdade
como executivos de liderar a
organização, está muito pre-
sente. Temos o dono dentro
de casa. E nós mesmos, execu-
tivos, por causa de nossa bi-
responsabilidade, enxergamos
as coisas de maneira diferente.
Estamos mais flexíveis e asser-
tivos dentro da nossa maneira
de fazer as coisas, e a nossa
preocupação é diferente. Acho
que é maior. E nosso entusias-
mo também.

● O que você mais busca nas pes-
soas para trabalhar com você?
Para uma empresa como a nos-

sa, de prestação de serviços, o
mais importante é o espírito
de servir. Somos uma compa-
nhia de eficiência, essa é a ra-
zão pela qual nossos clientes
nos contratam, nos contratam
por causa de nossa eficiência.
Acho que a capacidade de en-
trega de um serviço e a tecnici-
dade do serviço não deveriam
ser uma questão. O que deve-
ria ser uma questão é o “co-
mo”. Então, é o famoso espíri-
to de servir, que é tentar se co-
locar no lugar do dono nos es-
paços onde nós atuamos. Isso
é fundamental.

● Quais são as principais caracte-
rísticas que um CEO deve ter?
Deve ter visão estratégica e,
por outro lado, a capacidade
de se aproximar de seus colabo-
radores, dos mais simples ao
mais longe, no sentido geográfi-
co, para justamente transmitir
para a totalidade da organiza-
ção a sua ambição, a sua visão
do negócio, de como e o que
tem de ser realizado. Porque
grandes e pequenas organiza-
ções morrem todo dia, inde-
pendentemente de terem tido
excelente visão estratégica,
mas porque houve um pecado
na implementação dessa visão
estratégica. Por isso estou con-
vencido de que a comunicação
e a proximidade com as equi-
pes é fundamental.

● A visão estratégica foi impor-
tante na criação da Vivante? Se a
Dalkia estava querendo se desfa-
zer da filial no Brasil, as coisas
aqui não deviam estar saindo co-
mo o esperado, mas você acredi-
tou no mercado brasileiro?
A empresa ia bem, ganhava di-
nheiro, crescia. Mas ela não es-
tava colocada no mercado co-
re business do grupo, que é a
eficiência energética. Nós,
aqui, éramos uma empresa de
facilities, de manutenção técni-
ca, e a parte de eficiência ener-
gética representava 10% do fa-
turamento. Essa foi a principal
razão pela qual ela decidiu se
desfazer, pois não queria se de-
senvolver nesse mercado. Não
enxergava a possibilidade de
desenvolver no Brasil o seu co-
re business. Aí é que a visão es-
tratégica é fundamental. No
Brasil, o mercado cresce a dois
dígitos por ano, é um País de
210 milhões de habitantes,
muitas vezes esquecemos a di-
mensão continental deste
País. Posso dizer que durante
os seis anos em que estive fora
do Brasil, as coisas aqui muda-
ram, e muito.

● A Vivante atua nas duas área
ou somente com facilities?
Nas duas. A eficiência energéti-
ca faz parte de nosso DNA.
Não podemos esquecer de on-
de nascemos, o que nos deu
uma força. Nos deu também
essa grande capacidade técni-
ca que temos.

Allianz tem novo CEO no Brasil

Fique por dentro

Miguel Pérez Jaime é o novo
CEO da Allianz Seguros no Bra-
sil, vindo da Espanha.

Edenred. Gilles Coccoli foi
promovido a diretor-geral da
Edenred Brasil (marcas Ticket
e Accentiv), no lugar de Oswal-
do Melantonio Filho.

Paranapanema. Ex-diretor
presidente da Biosev, Christo-
phe Malik Akli assume a presi-
dência da Paranapanema. Com

a medida, o interino, Edson
Machado Monteiro, retoma o
cargo de diretor vice-presiden-
te na empresa.

Walmart. Luiz Pimentel troca
a Fast Shop pelo Walmart, on-
de assume a diretoria de desen-
volvimento de negócios do
Walmart.com no Brasil.

LLX. Marcus Berto renunciou
ao cargo de diretor presidente
e diretor de relação com inves-

tidores da LLX. O CFO da em-
presa, Eugênio Figueiredo, as-
sume interinamente.

Johnson Controls. Erik Herr-
mann (ex-Siemens) é o novo
diretor de operações Brasil da
americana Johnson Controls
Building Efficiency.

ATKearney. Mark Essle, anti-
go sócio da A.T. Kearney, retor-
na à consultoria agora como
diretor sênior.

Mexichem. A Mexichem
(Amanco, Plastubos e Bidim)
contratou Fernando César
Aguiar Brantis como diretor de
Operações, cargo que exercia
na Iron Mountain Brasil.

Schneider Electric. Leni Nu-
nes (ex-Oxiteno, na Rhodia e
na Votorantim Industrial) in-
gressa na Schneider Electric
como vice-presidente de Recur-
sos Humanos.

MicroStrategy. Igor Pezzoli
está à frente da área de alian-
ças da MicroStrategy, vindo
da SAP.

Bolt. A Bolt Energias anuncia
Luis Fernando Reolon (ex-Dal-
kia Brasil e França) na gerência
de operações de eficiência
energética.

Deal. Fábio Caetano (ex-Ex-
change) chega à integradora
Deal como diretor comercial.

Gocil. O marketing da Gocil
Segurança e Serviços está com
Daniella Barbosa.

Bestway. Alessandre Galvão é
o novo sócio e vice-presidente
de operações do Bestway
Group.

Abinpet. Anderson Duarte,
COO da Total Alimentos, foi
eleito o novo presidente da
Associação Brasileira da Indús-
tria de Produtos para Animais
de Estimação.

Nissan. Pedro Chaves (ex-Mi-
chelin e Case IH) é o novo dire-
tor comercial da montadora.

Alto Escalão

‘Empresas morrem
mesmo tendo
excelente estratégia’
Líder de empresa sucessora da francesa Dalkia, de eficiência
energética, diz que boa comunicação é importante para o sucesso

“Depois de oito anos aqui,
eu já tinha mulher e filhos
brasileiros. Mas decidi
que não queria ‘morrer’
profissionalmente aqui
(risos). Então, pedi novos
desafios ao grupo”

“O CEO deve ter estratégia
e capacidade de se
aproximar de seus
colaboradores para
transmitir a sua visão
do que e como fazer”
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Text Box
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 3 nov. 2013, Empregos & Carreiras, p. 4.




