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Apesar de formado em física
pela Universidade de São Pau-
lo (USP), a atração pela infor-
mática levou Ricardo Ikeda (fo-
to), hoje com 42 anos, a trilhar
um trajeto profissional nesse
ramo. Até 1994, trabalhava no
Colégio Santa Cruz, ao mesmo
tempo em que era consultor
da Mandic BBS, uma pioneira
da internet brasileira. Em
1995, decidiu seguir o próprio
caminho e fundou a Ikeda, de
serviços de plataforma de
e-commerce. A atuação da em-
presa chamou a atenção da ja-
ponesa Rakuten, que atua no
ramo de marketplace virtual
voltado ao segmento de peque-
nas e médias empresas e tam-
bém oferece serviços de plata-
forma de e-commerce para
grandes empresas varejistas.
Em 2011, o grupo oriental ad-
quiriu a Ikeda e convidou seu
fundador para ser o CEO da or-
ganização no Brasil. Desde en-
tão, Ikeda está no posto. A se-
guir, trechos da entrevista.

● Você trabalhou para algumas
empresas, como a Mandic. De-
pois, abriu seu próprio negócio,
que foi vendido para a japonesa
Rakuten e você passou a ser CEO
dessa empresa. O que foi mais
enriquecedor nesse trajeto?
Para mim, sem sombra de dúvi-
da, foi ter uma visão global. Eu
sei que o nosso negócio ante-
rior, que era de comércio ele-
trônico, já tinha uma visão glo-
bal. Mas a Rakuten, mais espe-
cificamente, possui uma visão
global muito forte. A organiza-
ção entendeu que o mercado
dela é mais forte fora do Ja-
pão. Hoje, diariamente, mem-
bros da nossa equipe, aqui no
Brasil, conversam não só com
a matriz, mas com várias opera-
ções. Para você ter uma ideia,
tivemos aqui um problema de
operação numa aquisição, e
ele foi resolvido trocando expe-
riência com a Alemanha e Tai-
wan. Fizemos, então, um mix
do que seria a melhor prática
na Alemanha e em Taiwan, e is-
so gerou o nosso modelo. Essa
interação global não seria pos-
sível com a minha antiga em-
presa. A nossa equipe no Brasil
tem atualmente mais de 180
pessoas e mais de 10% já fo-
ram ao Japão, ou a outros paí-
ses onde a Rakuten tem opera-
ção. Aliás, no Japão, a Rakuten
contrata mais pessoas de fora
do que japoneses.

● Ou seja, globalizou-se.
É, globalizou totalmente. E ho-
je eu não acho possível existir

um player de comércio eletrôni-
co que pense só localmente. Se
não tiver uma estrutura global,
ele vai deixar de ser um player.

● O que essa globalização mais
exige do CEO?
Visão. Tem de ficar o tempo to-
do atento às coisas que aconte-
cem não só no seu mundinho
no Brasil, mas no mundo. Se
não pensar em escala global,
não estiver acompanhando to-
das as tendências, todos os
acontecimentos, todos os mo-
vimentos fora do País, certa-
mente vai ser surpreendido,
porque não estava olhando o
que acontecia fora do Brasil.

● O que essa situação exige de
você para a formação da equipe?
É preciso ter uma segunda lín-
gua, ou uma terceira. Mas,
mais do que isso, é preciso ter
uma sintonia globalizada. Pro-
curamos pessoas que estejam
conectadas com todo esse am-
biente de troca de informação;
hoje, se você tem uma pessoa
que não acesse diariamente
cinco ou seis provedores de in-
formações, que não sejam lo-
cais, é uma coisa realmente
inadmissível.

● E o conhecimento técnico?
Mesmo um desenvolvedor,
quando sai da faculdade, ele
precisa ter visão de negócio e
algo mais. Antigamente, exigia-
se que ele fosse um bom técni-
co. Depois, passou a ser preci-
so, além de ser um bom técni-
co, ter visão de negócio. Hoje,
ele tem de ser um bom técni-
co, ter visão de negócios, e que
essa visão de negócios seja glo-
balizada, com ele conectado às
tendências mundiais.

● Como você se sente sendo
CEO de uma empresa que, de

certa maneira, já foi sua?
É uma situação curiosa mes-
mo. Mas, para mim, as duas
coisas são muito próximas.
Eu tive sorte de a Rakuten ter
uma cultura muito próxima a
que tínhamos, apesar de ser
uma empresa global, de escala
gigantesca no tamanho. Nós
tínhamos por volta de 70 fun-
cionários, e a Rakuten, que es-
tá em operação em mais de 25
países, tem mais de 2 mil cola-
boradores. Acho que o papel
de empreendedor tem muita
semelhança com o de executi-
vo, principalmente em empre-
sas como a nossa. Hoje, as pes-
soas precisam empreender
dentro das empresas.

● Existe uma ligação mais senti-
mental com a Rakuten?
Sinceramente, acredito que
consegui fazer essa transição
pessoal de uma maneira muito
boa. Entre o que a Rakuten es-
tá me propiciando atualmente
e o que eu tinha como em-
preendedor, penso que as duas
coisas foram andando bem do-
sadas. E tudo foi feito no mo-
mento certo.

● Que atributo o CEO precisa ter
hoje em dia?
Ser empreendedor é o princi-
pal. Ele também precisa ter vi-
são estratégica. No meu caso,
de vários negócios que estão
ocorrendo simultaneamente
dentro da empresa. Tenho não
só um modelo de negócio, mas
vários modelos, além vários pe-
quenos negócios ocorrendo na
empresa, que têm de estar liga-
dos a uma cultura, a uma filo-
sofia, uma visão estratégica glo-
bal. Então, eu tenho de casar
essa visão global com todos os
pequenos negócios que estão
acontecendo. É manter o time
sintonizado com essa estraté-
gia, e também manter o time
sempre sintonizado com a es-
tratégia por meio dessa visão
global e fazer todo mundo tra-
balhar como empreendedor

● O que você pensa para sua car-
reira daqui para frente?
Os desafios dentro da própria
Rakuten são muito grandes,
no momento. Não me vejo
atuando fora da Rakuten, que
até criou uma filosofia de real-
mente ajudar pequenos e mé-

dios varejistas no comércio
eletrônico. E isso é uma coisa
bastante interessante, que me
move. O mercado de varejo
eletrônico é muito concentra-
do, onde empresas muito
grandes têm muita vantagem
competitiva. E ajudar peque-
nos e médios a tentar entrar
nesse mercado não é só um de-
safio, mas é uma missão que
me agrada muito.

● O que você recomenda para a
pessoa que pretende seguir car-
reira de executivo?
A minha dica é bem básica: fa-
zer uma coisa pela qual ela seja
apaixonada, ou com a qual ela
se identifique, porque todos os
negócios têm muitas dificulda-
des. Qualquer empreendimen-
to ou qualquer carreira, que vo-
cê seguir, vai ser difícil. E se
não tiver paixão muito grande
pelo que você está fazendo,
não vai dar certo. Então, não
escolha sua carreira por nada
que não seja a sua paixão.

● Você se graduou em física e foi
trabalhar com comércio eletrôni-
co. O que aconteceu?
Acho que, do ponto de vista
pessoal, eu sempre vou ser físi-
co, com muitos questionamen-
tos e muita coisa filosófica que
me interessa. Gosto muito de
pensar. Mas, do ponto de vista
de carreira, eu fiz, naquele mo-
mento, uma coisa que eu gosta-
va: física. E à medida que a
oportunidade foi se apresen-
tando, fui caminhando, quan-
do eu ia achando mais interes-
sante. Mas, veja, o primeiro
acesso à internet comercial eu
montei junto com o (Aleksandar)
Mandic. E aquilo era muito ba-
cana, era muito gostoso traba-
lhar. Então, isso foi moldando
a minha carreira, que foi movi-
da a paixão.

● Quer dizer que a carreira preci-
sa ter um pouco de planejamento
e, ao mesmo tempo, deixar uma
porta meio aberta?
Estou para ver o cara que pla-
nejou a carreira e seguiu à ris-
ca tudo o que planejou. Eu não
gosto dessa coisa de seguir o
mercado, porque não acredito
que você tenha de ficar seguin-
do o mercado. Na realidade,
tem de seguir aquilo em que
você acredita e aquilo que gos-
ta de fazer. E deve insistir nis-
so. Realmente não acredito
que você tenha de seguir as
tendências de mercado. Tem
de pensar em coisas que sejam
interessantes. Se você seguir
seu gosto, vai se dar bem, ou
pelo menos vai fazer uma coi-
sa que gosta.

Ex-Redecard está na Multiplus

Fique por dentro

Roberto Medeiros está à fren-
te da Multiplus, na qual atuava
como membro independente
do conselho. Medeiros foi pre-
sidente da Redecard e da Tele-
fônica Empresas S/A. Alexan-
dre Moshe Parczew estava co-
mo CEO interinamente.

Sherwin-Williams. Freddy
Carrillo virá da subsidiária no
Equador para a presidência da
empresa no Brasil, após a apo-
sentadoria de Mark Pitt.

Peugeot. Carlos Tavares será
presidente da PSA Peugeot em
2014, no lugar de Philippe Va-
rin. O português era o número
2 da Renault-Nissan, abaixo de
Carlos Ghosn.

Cummins. Marco Aurélio Ran-
gel passa a diretor de Marke-
ting, Comunicação e Relações
Governamentais, colocando
em seu lugar Arun Iyer na ge-
rência geral da Cummins Fil-
tration.

MercadoLivre. Alexandra
Mendonça, como responsável
pela área de publicidade, entra
no MercadoLivre . Ela era ge-
rente de publicidade digital da
Editora Abril.

SAS. Monica Tyszler retorna
à SAS, desta vez como diretora
de Soluções.

Zoetis. Marcela Tocchet assu-
mirá a linha de farmacêuticos,
que estava sob a responsabili-

dade de Simone Leiderman,
que responde agora pela gerên-
cia das linhas de biológicos,
anestésicos e diagnósticos de
animais da Zoetis (antiga Pfi-
zer Saúde Animal).

Y&R. Eliana Yamaguchi foi
promovida a diretora-geral de
planejamento e inovação da
Y&R, função compartilhada
com Ana Kuroki, que veio da
Limo Inc.

Lundbeck. O laboratório
Lundbeck Brasil anuncia Cris-
tiane Giordano (ex-Pfizer,
Aventis, Boehringer Ingelheim

e Organon) na diretoria de
Marketing e Vendas.

Potencial. Para vice-presiden-
te comercial e de engenharia
da Potencial Engenharia, o
Grupo Método apresenta Pa-
blo Ibañez, ex-country mana-
ger da CH2MHILL.

Interactive Intelligence. Da-
niele Oliveira responde pela
área comercial da empresa,
vinda da Teleperformance.

Ativas. Milton Bonsevizzi é
alçado à presidência da Ativas,
substituindo Alexandre Siffert,

co-fundador, que agora é dire-
tor executivo corporativo do
Grupo Asamar. Carlos Randi
(ex-Telefonica/Vivo, Uol Diveo
e Serasa) ingressa como dire-
tor comercial para SP e Sul.

Extreme. Carlos Perea passou
a VP de vendas para a América
Latina da Extreme.

Alto Escalão

‘É preciso empreender dentro da empresa’
Líder de empresa japonesa acredita que o sucesso na carreira depende de fazer o que se gosta. ‘Sem paixão não vai dar certo’, diz

● Olhar
“Se não pensar
em escala global,
não estiver
acompanhando todas
as tendências, todos
os acontecimentos,
todos os movimentos
fora do País,
certamente você vai
ser surpreendido”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 dez. 2013, Empregos & Carreiras, p. 4.




