
Em análise, o DNA de um executivo vencedor  
 
Visão estratégica, ética e ousadia são fundamentais, dizem analistas 
 
De que é feito o DNA do profissional vencedor? De muito trabalho, competência, determinação e 
espírito de equipe. E ainda de visão estratégica, comprometimento com as metas da empresa e 
ousadia. Uma mistura que torna esse executivo uma peça-chave para o crescimento das 
companhias. Que, aliás, se desdobram para não perder esse talento. 
 
— Competência, ética e determinação são os principais elementos do DNA do executivo bem-
sucedido. Afinal, o que adianta alguém com iniciativa, mas incompetente? Ou um determinado e 
desonesto? — questiona Ricardo Xavier, presidente da Manager Assessoria em RH.  
 
Gostar do que se faz é fundamental 
 
Edson Bregolato é um dos queridinhos da Rio de Janeiro Refrescos, uma das engarrafadoras da 
Coca-Cola. Faz parte do seu programa de retenção de talentos, que lhe garante treinamentos aqui 
e no exterior, planejamento na carreira e uma vida profissional à base de desafios. Em oito anos, 
mudou de área seis vezes e viu seu salário inicial ser multiplicado por quatro. Sem falar nas 
bonificações de fim de ano — que chegam a cinco salários. 
 
— Isso é fruto de muita dedicação que traz, naturalmente, o reconhecimento. Estou sempre 
debruçado em projetos estratégicos da empresa. O que significa muito trabalho e muita pizza no 
escritório — diz Bregolato. 
 
Segundo Xavier, as empresas não querem perder para o mercado profissionais como Bregolato. 
Mas é preciso muito mais que dedicação: 
 
— É preciso ter prazer no que se faz. 
 
Referência em franchising e propriedade intelectual, o advogado Luiz Henrique Amaral, do 
escritório Dannemann Siemsen, diz que em seu DNA há uma dose de estresse. Positivo, claro: 
 
— Adoro o que faço. Por isso, abro mão de televisão, por exemplo, para me ocupar dos meus 
trabalhos.  
 
Para Leonardo Camosato, gestor de renda fixa da Icatu Hartford, a força de um executivo está na 
formação, na capacidade de vencer obstáculos e no respeito a outras idéias. Tudo isso envolve 
maturidade. O que, diz ele, vem desenvolvendo desde que entrou na empresa como estagiário, 
para depois passar a trainee e se tornar gestor: 
 
— Preciso controlar a ansiedade de ser jovem e o ego, a vaidade. Também tenho sempre que me 
lembrar que faço parte de uma engrenagem e que, sozinho, não faço a máquina funcionar — frisa 
Camosato, 24 anos, que assumiu, após eleição, cargo de direção no Instituto Brasileiro de 
Atuário. — Vencedor, serei em 30 anos.  
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