
Anjos é promovido a
diretor de Marketing

A F/Nazca contratou o publi-
citário Eduardo Rotschild
Iguelka para assumir o cargo
de gerente de Planejamento
para a Skol. Formado pela
ESPM, Eduardo trabalhou
por sete anos no Grupo
Playcenter e dois anos no
UOL, como gerente de Mar-
keting Publicitário e de
e-commerce. Também atuou
como consultor de marketing
e comunicação e viveu por
dois anos no México.

Paulo César Cau é o novo dire-
tor comercial da Monsanto do
Brasil, no lugar de André Dias,
que vai para St. Louis, no Mis-
souri, sede da companhia, on-
de assumirá a Diretoria de Mar-
keting – Divisão Internacional.
É política da Monsanto criar
oportunidades de experiência
no exterior. Para a Gerência
de Negócios Milho e Sorgo,
antes ocupada por Cau, irá
Rodrigo Santos, da Regional
de Vendas Sudeste/Nordeste.

Cláudio Anjos é o novo diretor
de Marketing dos Canais Fox
do Brasil. Ele está no canal
desde 2000 e atuava como
gerente de Marketing para
América Latina. Com experiên-
cia no desenvolvimento de
planos de marketing, projetos
de lançamento de produtos e
estudo de mercados internacio-
nais, ele assume o desafio de
fortalecer a imagem dos Ca-
nais Fox no mercado. O novo
diretor já assume a posição
com a tarefa de lançar no Bra-
sil o FX, primeiro canal de en-
tretenimento voltado para o
público masculino.
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Olivier Ferraton, atual vice-
presidente e gerente-geral da
Divisão Regional de Negó-
cios da Xerox para o Leste
Europeu, passará a ser presi-
dente e CEO da Xerox do
Brasil a partir do ano que
vem. Ele substitui Pedro Fá-
brega, que se aposenta. Em
sua nova missão, Ferraton
será responsável pelo desen-
volvimento das operações de
negócio da empresa no País
e o relacionamento com clien-
tes. O executivo está na Xe-
rox desde 1987.
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Mercado valoriza
profissionais ágeis
Especialistas dizem, porém, que equipe
ideal mescla energia e experiência
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Início precoce pode
provocar mais erros
Para executivos, inexperiência é compensada pela vibração
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Carlos Franco

O co-presidente da AmBev, Vic-
torio De Marchi, é o único a exi-
bir cabelos brancosnos dois anda-
res que a sede da empresa ocupa
num sofisticado e moderno pré-
dio do Itaim, na zona sul de São
Paulo. É um remanescente da An-
tarctica, a empresa que se fundiu
com a Brahma, em 1999, dando
origem à AmBev.

Desde quando compraram a
Brahma, em 1985, a turma do Ga-
rantia –um agressivo banco de in-
vestimento capitaneado por Jorge
Paulo Lemann, Marcel Herman
Telles e Carlos Alberto Sicupira
–, deu poder aos jovens. O resulta-
do foi o revigoramento de mar-
cas, como Skol, líder de mercado,
e a revitalização de Brahma, por
meio de uma linguagem mais
atual. E o que era um teste justifi-
cado pela necessidade de um time
que vestisse a camisa e invadisse
o mercado, sacudindo a distribui-
ção e as vendas, virou regra.

Nos corredores dos dois anda-
res da sede da empresa, o que se
vê é a informalidade e muita gen-
te jovemque passará aocupar ain-
da mais poder a partir de 1.º de ja-
neiro, quando a gigante InBev, a
corporação que surge da fusão da
brasileira AmBev com a belga In-
terbrew, começa a operar.

O presidente da AmBev, Car-
los Brito, de 44 anos, por exem-
plo, passará a ser o presidente da
região América do Norte da nova
corporação, a maior plataforma
de comercialização e produção de
cerveja do mundo que se dividiu
em cinco regiões estratégicas:
América do Norte, a América do
Sul – inclui o Brasil –, Europa
Oriental, Europa Ocidental e
Ásia. A AmBev responderá pelas
operações nas Américas e a Inter-
brew pelas três outras.

Brito terá comoparceirona em-

preitada de conquistar mercado
na América do Norte, Miguel Pa-
trício, de 38 anos, que era diretor
de Marketing da AmBev e passa
a ocupar esse cargo na região co-
mandada por Brito e que deverá
responder por 40% do negócio
das Américas. Os alvos de Patrí-
cio e Brito são Estados Unidos e
México, já que no Canadá, a La-
batt já figura entre as líderes de
mercado. Os dois estão otimistas.
Terão como reforço para esse
mercado marcas globais como a
Beck’s e a Stela Artois, dois ati-
vos importantes do mercado cer-
vejeiro global.

Parao lugar de Brito, agora am-
pliado pela força de vendas da
América do Sul, quem sobe é
Luiz Fernando Edmond, enge-
nheiro de 38 anos, que ingressou
como trainee nos quadros da Am-
Bev em1990 e ocupava a direto-
ria de Vendas e Distribuição.

O desafio de Edmond será o de
manter a fatia de mercado da em-
presa, que detém 67% das vendas
no Brasil, onde cada ponto por-
centual equivale a R$ 100 mi-
lhões. Mais: dar gás à expansão
dos negócios na América Latina,
onde o crescimento tem sido sus-
tentado por aquisições, como a
participação na argentina Quil-
mes, e pelo lançamento de Brah-
maem países da região. Nessa ex-
pansão, uma curiosidade: a tradi-
cional cerveja Brahma foi rebati-
zada para Brahva na Guatemala
porquenessepaís essa palavra sig-
nifica cio animal.

E se Edmond vai comandar os
negócios na América Latina, para
o seu lugar na diretoria de Vendas
e Distribuição da AmBev, sobe
Bernardo Paiva, de 36 anos, que
também começou na empresa co-
mo trainee, em 1991.

Já o pernambucano Carlos Lis-

boa, de 34 anos, que ocupava a
gerência de Marketing de
Skol, assume em 1.º de janeiro
a diretoria de Marketing, uma
área vital da empresa, que con-
tou com orçamento de R$ 350
milhões este ano,

E se essa turma está come-
morandoa ascensão, outros co-
meçam a fazer as malas em di-
reção à Bélgica. O atual diretor
deFinanças eRelações comIn-
vestidores da AmBev, Felipe
Dutra, de 39 anos, por exem-
plo, vai assumiropostodedire-
tor financeiro da InBev. Ele se-
rá substituído, no Brasil, por
João Castro Neves, de 38
anos, atual diretor de Refrige-
rantes. Claudio Garcia, de 36
anos, atual diretor de Tecnolo-
gia da Informação da AmBev
passa a ocupar o mesmo cargo
na InBev.

Ninguém com mais de 50?
Não.Todos são jovens.Em co-
mum, são profissionais com
curso superior e a maioria de-
les têm MBA em universida-
des americanas ou inglesas.
São ágeis e ousados, mas cau-
samsurpresa. O gerente deCo-
municação da AmBev, Ale-
xandre Vieira Loures, de 29
anos, por exemplo, deixou de
cabelos em pé o seu correspon-
dente da Quilmes argentina,
quando chegou para uma reu-
nião de negócios. As secretá-
rias ficaram atrapalhadas e
mais ainda o chefe, lá acostu-
mado a tratar com homens de
cabelos brancos.

Mas é esse vigor e a vonta-
de de ser líder que reforçam
ainda mais a escolha dos con-
troladores pelos jovens. Brito é
um exemplo clássico. Bateu à
porta do Garantia pedindo
uma bolsa de estudos. Conse-
guiu a bolsa e o emprego por-
que foi ousado na abordagem.
Éassim queaAmBevconquis-
ta mercado.●

Marina Faleiros

Dirigir uma empresa aos 32
anos não é algo que assuste Fá-
bio Burg, presidente da Rái Co-
municação & Marketing, em-
presa que fundou há 13 anos,
quando ainda estava no segun-
do ano da faculdade. Hoje,
além de ter participação acioná-
ria em sete empresas no Brasil
e uma em Portugal, ele tem sob
seu comando 150 funcionários.

No início, porém, nada foi fá-
cil. “Quando se começa muito
cedo, erramos bastante e acaba-
mos aprendendo na marra”,
diz. Hoje, depois de muito
aprendizado e com o acúmulo
de experiência, o Grupo Rái
cresce a taxas anuais de 30%.
“Quando somos jovens, temos
muito gás e vibração. Com
mais idade, entretanto, já come-
çamos a aprender a lidar me-
lhor com questões políticas,
por exemplo.”

Burg conta que, quando era
mais novo, sua tendência era
chamar pessoas mais jovens pa-
ra trabalhar. “Mas isso traz fal-
ta de maturidade e quando co-
meçamos a nos cercar de profis-
sionais mais experientes, a dife-
rença em qualidade é muito
grande”, diz. Ele conta ainda
que, quanto mais velho, mais
abertura de mercado se con-
quista, pela bagagem histórica
que se carrega.

Outro desafio vivido por
Burg foi abrir mão do lazer.
“Acabei deixando de lado mi-
nha versão balada e acabei me
dedicando ao empreendedoris-
mo”, conta. Mas, para ele, o es-
forço valeu a pena. “Hoje te-

nho uma vida estável e me di-
virto bastante com o que faço.”

Para Márcia Zikán, gerente
de Marketing da empresa de
tecnologia Business Objects,
que tem clientes em 80 países,
grande parte das empresas mo-
dernas e com muita tecnologia
demandam um profissional
mais jovem. Por isso ela, aos
27 anos, não se considera des-

preparada para o cargo. “Já
tenho dez anos de experiên-
cia no setor de tecnologia e
me sinto na melhor fase para
estar nesta posição.” A com-
panhia, conta, é super inova-
dora e busca quem se capaci-
ta. “Pela dinâmica do merca-
do e o perfil jovem da empre-
sa, nos tornamos uma equi-
pe muito unida”.●

Não é mais só por causa da bele-
za que muitas pessoas querem
se manter jovens. Na dinâmica
do mundo atual, é cada vez
mais comum encontrar executi-
vos com pouco mais de 30 anos
em cargos de chefia, sob a ale-
gação de serem flexíveis, inova-
dores e dedicados. “Mais opor-
tunidades têm aparecido para
pessoas de menor idade porque
o mercado atual é muito dinâmi-
co, o que pede profissionais
com perfil mais ágil e, ao mes-
mo tempo, analítico”, diz Rodri-
go Araújo, consultor sênior da
consultoria de Recursos Huma-
nos Korn Ferry.

Os jovens, de acordo com
Marcelo Braga, vice presidente
e sócio da empresa de recruta-
mento de executivos Fesa, es-
tão conquistando postos de co-
mando principalmente nos paí-
ses em desenvolvimento. Ele,
entretanto, comenta que pode
ser assustador, a princípio, depa-
rar com um jovem na chefia de
uma empresa multinacional de
grande porte, pois logo se pensa
na falta de experiência. “Para
um executivo muito jovem, as
dificuldades são maiores, pois
existem muitas situações pelas
quais ele não passou e alguma
habilidades de gestão e técnica
que ele não vai ter vivenciado.”
Por isso mesmo, Araújo ressal-

ta que o jovem precisa ter
um comportamento adequa-
do em liderança, gestão e pro-
cesso de tomada de decisão.
“O modo de agir é determi-
nante na hora de se definir
quem assume a chefia.”

Mas, de acordo com Bra-
ga e Ana Maria Cadavez, ge-
rente-sênior da consultoria
KPMG, o ideal é se ter uma
equipe balanceada, com a
energia dos jovens e a expe-
riência dos mais velhos. “Is-
so porque o jovem muitas ve-
zes é mais afoito e pensa no
curto prazo. Os mais expe-
rientes já possuem todo um
passado histórico de resolu-
ção de problemas”, diz Bra-
ga. Segundo Ana Maria, a di-
versidade também tende a
ser mais produtiva. “O jo-
vem tem todo o gás e pensa
mais no futuro, porém um
executivo com mais idade e
que passou pelo menos por
seis planos econômicos no
Brasil pode contribuir muito
no cálculo de riscos do negó-
cio.”

Para ela, a tendência é de
que as pessoas mais velhas
tornem-se assessores, princi-
palmente das área de risco
das empresas. “A geração
com mais idade não foi pre-
parada para ser tão empreen-
dedora e proativa, mas pode
dar mais estabilidade às em-
presas, porque já teve mais
experiências.” Uma boa si-
nergia entre as diferentes ida-
des seria os mais velhos deli-
berarem nos conselhos e os
mais jovens executarem.●
M.F.
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Um executivo que
passou por 6 planos
econômicos calcula
melhor os riscos

CONVIVÊNCIA – De Marchi , da antiga Antarctica, vive cercado de executivos da nova geração, como Brito

MARKETING – Patrício, 38 anos,
assumirá a diretoria regional

APOSTA – Burg deixou a diversão para tocar sua própria empresa
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