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A SKF, uma das líderes mun-
diais em rolamentos, terá
Claudinei Reche como novo
diretor de vendas industriais.
O executivo está na empresa
há quatro anos e ocupava o
cargo de gerente de vendas
industrial. Reche tem mais de
20 anos de experiência no
mercado industrial e traba-
lhou 18 anos na Daimler-
Chrysler. Com a sua promo-
ção, Adriano Machado assu-
me as vendas industriais.

HISPAMAR

A Hispamar, empresa de co-
municação via satélite, rees-
truturou sua área comercial.
O diretor Ruben Levcovitz,
que há nove meses cuidava
da área internacional, passou
a acumular a área de vendas
nacional. O executivo tem
passagens pela Embratel e
Intelsat. A empresa também
contratou Ricardo Cerrone,
ex-ComSat, Metrored e Igara
Telecom, que cuidará do lan-
çamento do Hispamar Banda
Larga (HBL).

ACADEMIAFILMES

Reche,ex-Daimler,na
direção de vendas

A produtora Academia de
Filmes acaba de contratar
Greg Jenkins para reforçar a
equipe de atendimento inter-
nacional. Americano radica-
do no Brasil há cinco anos,
Jenkins chega à produtora
com a missão de ampliar o
potencial exportador da em-
presa e posicioná-la no mer-
cado de produção internacio-
nal. O executivo tem 14 anos
de experiência na área de
comunicação e trabalhou no
portal de B2B Advertic.com.
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Ex-alunos formam clubes para
relacionamento e capacitação
Associações desenvolvem eventos profissionais, culturais e até esportivos

Depois de cravar o nome de
uma renomada escola de admi-
nistração no currículo, ex-alu-
nos da Harvard e da Michigan
Business School que estão no
Brasil encontraram uma manei-
ra de criar uma forte rede de re-
lacionamentos e, de quebra,
participarem de eventos de ca-
pacitação. Chamados de clu-
bes, as associações de ex-alu-
nos das duas escolas desenvol-
vem eventos especiais e conse-
guem reunir dezenas de pes-
soas todos os meses.

No caso do Clube de Har-
vard, presidido por José Luiz
Bichuetti, sócio-diretor da con-
sultoria empresarial Exz Con-
sult, podem participar todos
os ex-alunos de administração
da universidade americana. O
clube tem 20 anos de existên-
cia e 260 membros. “O nosso
objetivo é possibilitar um rela-
cionamento social e empresa-
rial entre os ex-alunos”, diz.
Para tanto, há um evento men-
sal com algum executivo de su-
cesso, que faz uma apresenta-
ção para os associados, segui-
da de discussão e troca de ex-
periências. O clube ainda pro-
move eventos culturais, como
visitas a exposições e até even-
tos esportivos.

O segredo para o sucesso
dos encontros, de acordo com
Bichuetti, é que os participan-
tes têm muita coisa em co-
mum. “São pessoas que passa-
ram pela mesma escola e têm a
mesma cultura educacional.
Evidentemente, isso pode esti-
mular o desenvolvimento de
negócios, o que não acontece

se o ex-aluno fica isolado.”

MICHIGAN
No Clube da Michigan Busi-
ness School acontece a mes-
ma coisa. A turma de ex-alu-
nos, num total de 300, tem
muitos interesses em comum,

trocam idéias sobre diversos
mercados e estão em fases di-
ferentes da carreira. “Tem até
ex-aluno que já contratou ou-
tro”, conta Raul Aguirre que,
além de dirigir o clube, é presi-
dente para o Brasil e América
Latina da Diamond Cluster,

consultoria de gestão foca-
da em telecomunicações e
tecnologia. “Participar de
um clube de ex-alunos é es-
sencial para um profissio-
nal que quer se manter atua-
lizado e uma grande ferra-
menta para se estabelecer
uma rede de relacionamen-
tos”, acredita Philippe Pru-
fer, presidente da farmacêu-
tica Eli Lilly e membro do
Clube de Michigan.

O Clube de Michigan pro-
move eventos com enfoques
variados, como empreende-
dorismo, headhunting – as
famosas caças de talentos –
e sobre vida pública e políti-
ca. “São reuniões que mistu-
ram a socialização com ga-
nhos profissionais, pois sem-
pre são debatidos temas da
atualidade”, diz Aguirre. De
acordo com ele, esses even-
tos propiciam uma capacita-
ção diferente. “É um am-
biente diferenciado, com dis-
cussões de nível alto e mui-
to objetivas.”

Outro objetivo do Clube
de Michigan é promover o
nome da escola no País, en-
corajando a visita de profes-
sores a empresas brasileiras
e estimulando a capacitação
de novas pessoas na escola.
Aguirre conta que o hábito
de manter contato com os
colegas de aprendizado é
uma tradição nos Estados
Unidos. Lá, um ex-aluno de
Michigan se tornou notícia
nos jornais, depois de ter
doado US$ 100 milhões pa-
ra a escola.● M.F.

SKF

Marina Faleiros

Dirigir uma empresa pode ser
uma tarefa complexa e solitá-
ria. Por isso, em busca da troca
de experiências e obtenção de
críticas construtivas para seus
negócios, alguns executivos de
alto escalão têm se reunido
mensalmente em grupos para
expor suas aflições e ouvir con-
selhos. Quem coordena os en-
contros é a TEC, organização
americana que está presente no
Brasil desde 1996. “O grande
motivo para um executivo par-
ticipar de um grupo é a procura
por um desenvolvimento pes-
soal e profissional. São executi-
vos de ramos diferentes, po-
rém com as mesmas preocupa-
ções de gestão”, explica Rober-
to Torres, coordenador de um
dos grupos da TEC.

O sistema das reuniões é sim-
ples: a cada mês, um dos parti-
cipantes do grupo – composto
por, no máximo, 16 participan-
tes – recebe os integrantes em
sua empresa ou residência. Lá,
eles acompanham uma pales-
tra de um profissional especia-
lizado de fora, que atende às
dúvidas recorrentes. Depois, a
sós, os executivos abrem para
os colegas questões pessoais
de liderança e todos conver-
sam e opinam sobre o assunto,
de forma a encontrar a solução
de problemas ou apenas acon-
selhar. Para completar, todo
mês, cada integrante também
faz uma reunião individual de
duas horas com o coordenador
do grupo, um profissional espe-
cializado da TEC que participa
das reuniões em grupo, nas
quais recebe um aconselhamen-
to individualizado.

“Os assuntos debatidos fi-
cam dentro do contexto políti-
co e econômico atual, o que é
uma grande diferença em rela-
ção a uma capacitação acadê-
mica”, ressalta Torres. Além

disso, ele afirma que em todas
as reuniões se quebram para-
digmas. “Quando estamos nu-
ma empresa sempre temos a vi-
são própria e, nas reuniões, to-
dos os conceitos individuais
são desmontados”, diz o coor-
denador, que trabalhou duran-
te 23 anos na Alcoa.

Antônio Cortese, associado
e fundador da TEC no Brasil,
ressalta que, com a mescla de
executivos de diferentes empre-
sas, o aprendizado em conjun-
to é maior. “Isto aumenta a ca-
pacitação e melhora a qualida-
de na vida profissional, pois to-

dos têm necessidade de se reci-
clar e rever conceitos, ver o
que está surgindo e abrir espa-
ço para falar das coisas que es-
tão surgindo na realidade pro-
fissional de cada um.”

TROCAS
Para quem participa, o aprendi-
zado tem sido muito grande.
Martin Glogowsky, diretor de
Investimentos e Patrimônio da
Fundação Cesp, quarto maior
fundo de pensão do Brasil,
com R$ 14 bilhões de reservas,
está num grupo há quatro me-
ses e elogia o trabalho. “Te-

mos com quem dividir angús-
tias da profissão, e são pessoas
com nível de decisão em ou-
tras empresas, mas que não es-
tão ligadas ao setor que traba-
lhamos”, comenta. Ele ressalta
que se aprende muito com a ex-
periência dos outros, e que o
processo o faz ser questionado
em suas decisões. “Por isso,
tem me enriquecido como pro-
fissional, pois apesar de com-
partilharmos experiências de
setores completamente diferen-
tes, todos me agregam muito e,
por analogia, me ajudam.”

Hamilton Terni Costa, por

exemplo, entrou no seu gru-
po quando era diretor geral
da Quebecor World, multi-
nacional canadense do setor
gráfico, e decidiu se manter
nele quando resolveu desen-
volver seu próprio negócio.

“No fundo é um grupo de
apoio, mas para questões es-
sencialmente profissio-
nais”, conta. O grupo agora
o auxilia com críticas e uma
visão externa para a estrutu-
ração do seu projeto. “Tudo
é colocado em xeque e me
faz refletir. É uma espécie
de conselho empresarial,
mas a diferença é que parti-
cipam pessoas de fora da
sua empresa”, diz. Para ele,
isto acaba contribuindo para
que as opiniões sejam mais
imparciais.

Glogowsky afirma que a
confidencialidade é muito
forte nas reuniões. “Assina-
mos um termo de compro-
misso e não expomos dados
das empresas. É isso que faz
as pessoas ficarem confortá-
veis para colocar suas ques-
tões.” Costa lembra que não
há concorrentes, clientes ou
fornecedores em comum no
mesmo grupo, dando liber-
dade para a exposição de ca-
da um.

Atualmente, existem 800
grupos da TEC em ativida-
de, espalhados por 16 paí-
ses. No Brasil, são 12 gru-
pos, “cada um com uma vi-
da independente, com perso-
nalidade própria, formada
pelos próprios componen-
tes”, diz Torres.

Mas, para entrar em um
grupo, não basta querer. O
pretendente tem de ser con-
vidado, passar por entrevis-
tas e ser avaliado por um
possível grupo, até que seja
aprovado. Além disso, preci-
sa pagar uma mensalidade
de R$ 2.670.●

GIRO

Manter contato com os anti-
gos colegas da universidade
pode trazer um retorno pes-
soal enorme para executi-
vos. O brasileiro Philippe
Prufer, presidente da indús-
tria farmacêutica Eli Lilly pa-
ra o Brasil, é um exemplo vi-
vo do que uma boa rede de
contatos é capaz de fazer.
Ele acaba de ser nomeado pa-
ra integrar o Visiting Com-
mittee da Michigan Busi-
ness School.

Isso significa que ele será,
durante os próximos três
anos, conselheiro da escola
ao lado de outros 29 executi-
vos, todos com a missão de
discutir estratégias com o rei-
tor da escola, Roberto Do-
lan. “É uma grande honra ter
sido convidado para o comi-
tê. É a primeira vez que al-
guém de fora dos EUA parti-
cipa”, conta. Agora, além de
manter uma ligação ainda
mais forte com o mundo aca-
dêmico da administração,
Prufer terá contato com di-
versos professores da escola,
conhecerá as novidades na
área de administração e troca-
rá experiências com outros
grandes executivos. “Eu, pes-
soalmente, também saio ga-
nhando com isso”.

Prufer recebeu o convite
para integrar o comitê do pró-
prio reitor da Michigan, re-
centemente nomeada como a
melhor escola de administra-
ção pelo Wall Street Journal.
Ele já havia atuado em diver-
sos países e residia fora dos
Estados Unidos, o que vinha
ao encontro do atual interes-
se da escola, de internaciona-
lizar a atuação.● M.F.

APRENDIZAGEM – “Nas reuniões, todos os conceitos individuais são desmontados”, diz Torres

CARREIRAS

INTERCÂMBIO – Prufer agora também é conselheiro da Michigan

Bons contatos
podem
render bons
resultados
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