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Habilidades

E ngenheiro trainee na
Embraer, pós-gradua-
do na prestigiada

Wharton Business School e
com passagens por montado-
ras e empresas do setor finan-
ceiro. Expatriado para Esta-
dos Unidos, México e Índia.

O currículo do executivo
Yelisetty Udaya Bhaskar –
nascido na Índia, mas natura-
lizado brasileiro – é uma es-
pécie de resumo do que os
recrutadores brasileiros de
cargos de liderança estão
procurando.

Bhaskar veio para o Brasil
aos 5 anos, com a família. O
pai, professor, aconselhou
uma carreira em engenharia.

Aos 24 anos, entrou na Em-
braer como trainee. Não demo-
rou muito para ser atraído para
um cargo executivo em uma
multinacional francesa, a Va-
leo. Antes mesmo dos 30 anos,
a aposta na carreira executiva
levou o profissional a experiên-
cias nos EUA e no México.

Procurado por um headhun-
ter, voltou ao Brasil para atuar
na Mercedes-Benz, onde per-
maneceu por quatro anos. No-
vamente atraído por uma pro-
posta apresentada por um con-
sultor, ele transferiu-se para a
Visanet (hoje Cielo), onde per-
maneceu por sete anos e che-
gou a ser diretor-executivo da
área de risco e renda.

Saiu “com uma bolada boa”,
segundo diz – depois que a em-
presa arrecadou R$ 8,4 bilhões
com a abertura de capital, em
2009.

Bhaskar chegou à posição de
presidente executivo aos 40
anos. Para obter o cargo mais
sonhado pelos executivos ini-
ciantes, ele teve de voltar às ori-
gens e “pensar fora da caixa”.
Hoje, aos 42 anos, o executivo
comanda a Nilla Business, dedi-
cada a administrar os bens de
uma comunidade de 300 famí-
lias indianas ao redor do mun-
do. O patrimônio administra-
do pela companhia é de cerca
de R$ 1 bilhão.

A empresa, baseada em Lon-

dres, busca oportunidades
de negócio ao redor do mun-
do, inclusive no Brasil.

Hoje, a Nilla tem fatias de
uma rede de restaurantes no
Reino Unido, em uma linha
aérea indiana e também algu-
mas apostas no Brasil, como
a escola de inglês Achieve
Languages, aberta em 2012 e
que já contabiliza 30 unida-
des. O projeto prevê a trans-
formação de escolas de in-
glês “sem bandeira” em
membros do método Ox-
ford de ensino.

O segredo para se chegar
ao posto mais alto de um ne-
gócio, de acordo com Bhas-
kar, é ter ambição e disposi-
ção para trabalhar. “Eu traba-
lho o tempo todo, mesmo
em casa, e tenho prazer nis-
so”, diz o filho de indianos.
“Para os indianos, ficar um
dia sem trabalhar é como pas-
sar um dia inteiro sem co-
mer. É assim que eu penso.” /

F.S.

“Havia acabado de voltar de uma
temporada fora do País.
Coincidentemente, pouco depois surgiu
uma oportunidade na AES em que o inglês
era essencial.”

“Como o contato era diário, eles queriam
fluência, e não só certificado.”

Luciano Wajchenberg
GERENTE DE NEGÓCIOS DO ITAÚ UNIBANCO

PARA A AMÉRICA LATINA

“Ter
passado por
desafios
na carreira
conta
muito.”
Patricia Epperlein, sócia
e presidente da Mariaca

Somos um País de monoglotas.
Uma pesquisa da Catho Online,
de 2011, é um dos poucos retra-
tos dessa realidade: segundo a
consultoria, só 3,4% dos profis-
sionais brasileiros têm total
fluência da língua mundial de
negócios, o inglês.

Essa realidade não se reflete
só na dificuldade do governo
em encontrar candidatos para
bolsas em universidades presti-
giadas como Harvard. É tam-
bém um problema sério das em-
presas que buscam solucionar
suas carências de profissionais,
incluindo para cargos de lide-
rança. Segundo a Catho, só
11,2% dos executivos que dispu-
tam oportunidades de direção
são fluentes em inglês.

Tanto é assim que, hoje em
dia, ninguém mais confia nas in-
formações sobre domínio de
idiomas que constam dos currí-
culos dos candidatos. Para qual-
quer cargo que exija interação
com sedes internacionais, as
empresas estão se prevenindo e
realizando testes ou entrevis-
tas em inglês. Segundo Carlos
Eduardo Altona, sócio da con-
sultoria Exec, o inglês virou um
ponto de corte claro nos proces-
sos seletivos. “É algo que o pro-
fissional tem de resolver sozi-
nho. Por mais que a empresa pa-
gue um curso após a contrata-
ção, muito dificilmente a pes-
soa conseguirá resolver o pro-
blema com a língua em uma
questão de meses.

Eliminação. Para o especialis-
ta, o idioma deve ser a priorida-
de “número 1” na hora de dispu-
tar cargos mais altos no merca-
do de trabalho. “Entre afiar o
inglês ou buscar uma pós-gra-
duação, eu diria que, sem dúvi-

da nenhuma, o idioma deve ser
a prioridade do candidato a exe-
cutivo”, diz o especialista. Alto-
na explica que se trata de uma
escolha prática: “O inglês é eli-
minatório nos processos seleti-
vos, enquanto a pós-graduação
conta pontos a favor, mas geral-
mente não é uma exigência. Fa-
lar inglês é essencial porque o
executivo precisa estar prepara-
do para pegar o telefone e resol-
ver um problema na matriz,
quando necessário”.

Hoje, algumas empresas ten-
tam se certificar de que todos
os novos talentos tenham co-
nhecimentos razoáveis do idio-
ma. A América Latina Logística
(ALL) já incluiu um teste de in-
glês de exigência intermediária
no processo de seleção de seu
programa de trainee. E a expe-
riência mostra que, mesmo
com certa flexibilidade, os resul-
tados são desanimadores. Ape-
sar de ter um ponto de corte re-
lativamente maleável – a exigên-

cia é de 60% de respostas certas
–, a ALL elimina 55% dos 40 mil
candidatos de seu programa de
jovens profissionais somente
por esse critério.

Uma das recomendações de
headhunters para os profissio-
nais que se sentem prontos pa-
ra subir na hierarquia de gran-
des empresas e ainda não domi-
nam o inglês totalmente é fazer
uma “imersão” no idioma. Se-
gundo Altona, uma exposição
de 30 ou 40 dias na língua pode
ter o mesmo efeito de anos de
aulas particulares. O investi-
mento, diz o especialista, pode
abrir portas no mercado de tra-
balho e também evitar que, uma
vez contratado, o executivo per-
ca oportunidades de crescimen-
to por não dominar o inglês.

Correndo atrás. Uma tempora-
da no exterior ajudou o executi-
vo Luciano Wajchenberg, de 37
anos. Hoje gerente de negócios
do Itaú Unibanco para a Améri-
ca Latina, Wajchenberg teve

uma de suas primeiras oportuni-
dades de ascensão no mundo
corporativo há 11 anos, sema-
nas depois de passar três meses
estudando inglês fora do País.
“Havia acabado de voltar de
uma temporada fora. Coinci-
dentemente, pouco depois sur-
giu uma oportunidade na AES
em que o inglês era essencial”,
lembra.

Como o cargo exigia contato
direto com a matriz da AES nos
Estados Unidos, Wajchenberg
lembra que a empresa, na épo-
ca, estava preocupada. “Como
o contato era diário, eles que-
riam fluência, e não só o certifi-
cado”, diz. O executivo lembra
que, entre as cerca de cem pes-
soas que trabalhavam na área
administrativa da AES, ele era
provavelmente o único que ti-
nha real fluência no idioma.

Mais recentemente, já traba-
lhando no Itaú, Wajchenberg
concorreu a uma promoção que
lhe exigiu correr atrás de outro
idioma: o espanhol. Ele conse-
guiu o cargo atual, que exige
contato com os parceiros do
banco em toda a América Lati-
na. / F.S.

Oportunidades são perdidas no País dos monoglotas
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SERGIO CASTRO/ESTADÃO-10/6/2013Busca pelo
executivo
ideal: uma
tarefa difícil
Profissional com fluência em idiomas e com
experiência internacional são disputados

‘SEGREDO PARA SUCESSO É
AMBIÇÃO E MUITO TRABALHO’
Indiano, naturalizado brasileiro, Bhashar tem o que headhunters procuram

Fernando Scheller

Em um mercado carente de líde-
res, encontrar o executivo ideal
põe as consultorias especializa-
das em busca de profissionais
em pé de guerra para identificar
e fazer o casamento entre os
candidatos de “alto potencial”
e as melhores vagas. As empre-
sas especializadas em recursos
humanos para cargos de direto-
ria e vice-presidência passam
os dias fazendo contatos para
ter os melhores talentos mapea-
dos para quando uma oportuni-
dade em uma grande empresa
aparecer.

Mas, afinal, o que as empre-
sas buscam em um líder? Segun-
do diversas consultorias, é qua-
se impossível encontrar um pro-
fissional que tenha todas as
competências sonhadas pelas
gigantes brasileiras e multina-
cionais. Aqueles que têm as ca-
racterísticas procuradas são dis-
putados a tapa pelos headhun-
ters e podem se dar ao luxo de
escolher onde trabalhar. Tanto
que hoje um executivo brasilei-
ro de primeira linha pode ga-
nhar perto de US$ 1 milhão ao
ano, mais do que o dobro do va-
lor recebido por um europeu de
mesma formação, segundo o
HayGroup.

A carreira de quem quer che-
gar nos cargos mais altos de
uma grande corporação precisa
ser pensada desde cedo, afirma
Patricia Epperlein, sócia e presi-
dente da consultoria Mariaca.
O desafio, diz ela, começa pela
formação sólida: “Para ser um
executivo disputado, a pessoa
tem de ser formada em uma fa-

culdade de primeira linha, falar
inglês, espanhol e quem sabe ou-
tra língua”. O segundo passo é
buscar as experiências certas:
“Ter passado por desafios na
carreira, enfrentado crises, con-
ta muito. Um período no exte-
rior também ajuda, já que a
maioria das empresas quer que
os líderes estejam prontos para
cargos globais”.

Esse perfil de executivo é es-
casso no Brasil por motivos es-
truturais, na opinião de Renato
Furtado, diretor executivo da
consultoria Russell Reynolds.
Ele lembra que, até o início da
década de 90, o Brasil era um
mercado muito fechado para o
exterior, o que reduzia a possibi-
lidade de um brasileiro ser acio-
nado para uma posição interna-
cional. “É algo que explica até
porque profissionais muito ex-
perientes ainda têm dificulda-
des até com o domínio da língua
estrangeira”, afirma Furtado.

Além disso, como o mercado
local não era atraente, as multi-
nacionais também não viam,
salvo raras exceções, motivos
para apostar em líderes brasilei-
ros. Embora o Brasil tenha vira-
do a “bola da vez” nos últimos
cinco anos, a falta de profissio-
nais para as principais posições
executivas não será suprida em
um curto período de tempo.
Com isso, dizem os headhun-
ters, as companhias estão se tor-
nando mais maleáveis ao anali-
sar o perfil dos candidatos. “Is-
so acontece porque, muitas ve-
zes, o líder que a empresa consi-
dera ideal simplesmente não
existe no mercado”, diz Patri-
cia, da Mariaca.

Experiência. Hoje, os departa-
mentos de recursos humanos
estão valorizando bem mais o
executivo de cabelos brancos.
Isso ocorre tanto pela necessi-
dade de atrair um profissional
com um perfil mais estável
quanto pela dificuldade em
achar as pessoas com a forma-
ção e experiência corretas. Se
antes um alto executivo de 40 a
45 anos corria o risco de ser des-
cartado do mercado de traba-
lho, hoje ele é o mais procurado
para cargos de liderança.

De acordo com os recrutado-
res, mesmo o profissional na ca-
sa dos 50 anos – mas não mais

velho do que 55 anos – está sen-
do olhado com mais carinho pe-
lo mercado, diz Luís Giolo, dire-
tor da consultoria Egon Zehn-
der no País. As empresas já en-
tenderam que a maioria dos exe-
cutivos de hoje não pensa em se
aposentar antes dos 65 anos.
“Temos uma pesquisa que mos-
tra que, para cargos de vice-pre-
sidente, a idade média do brasi-
leiro é de 49 anos. Na Europa, a
média para o mesmo cargo é de
45 anos e na China, de 40.”

Essa flexibilidade também es-
tá relacionada ao fato de que, na
média, o candidato a executivo

brasileiro é menos bem prepara-
do do que os profissionais de
grandes mercados, como os Es-
tados Unidos, e muitas vezes es-
tá aquém também do nível de
outros mercados latino-ameri-
canos. Segundo a Egon Zehn-
der, 40% dos profissionais ame-
ricanos que concorrem a posi-
ções executivas têm pós-gra-
duação, nível que chega a 25%
no Chile e a 15% no México. No
Brasil, essa proporção é de 10%.

Preparação. É por essa razão,
de acordo com Paulo Pontes,
presidente da Michael Page no

Brasil, que os profissionais a
partir dos 30 anos devem come-
çar a se preparar para, quando a
hora chegar, estarem prontos
para disputar as posições de li-
derança. “Acho que a partir dos
35, 36 anos, um profissional já
pode estar na direção de um ne-
gócio. Isso dificilmente vai
acontecernuma empresa que fa-
ture R$ 1 bilhão por ano, mas o
profissional pode usar uma star-
tup (empresa nascente) como
trampolim”, explica o consul-
tor. “Assim, ele chega à casa dos
40 com melhores chances.”

Na hora de construir uma

história profissional, Pontes
diz que vale a pena também
controlar a ansiedade – hoje,
os recrutadores afirmam que,
não raramente, o profissional
troca de empresa a cada oportu-
nidade que surge. Essa caracte-
rística do profissional mais jo-
vem pode ser vista como um
ponto negativo no futuro.
“Sempre checamos as expe-
riências acumuladas e quere-
mos entender se a pessoa fe-
chou o ciclo dentro da empre-
sa. É difícil fazer isso em um
período menor do que quatro
ou cinco anos.”

Determinação. Yelisetty Udaya Bhaskar chegou à posição de presidente executivo aos 40 anos voltando ‘às origens’

● AscensãoFalta do inglês impede
entrada de profissionais
em empresas de primeira
linha; pesquisa mostra só
3% com fluência no idioma
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 nov. 2013, Fóruns Estadão Brasil Competitivo, p. H7




