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Plano de desenvolvimento profissional leva executivos a cargos estratégicos. A ascensão de 
dois brasileiros, Jaime Cohen - que assumiu os negócios de consumo massivo da Kodak na 
Europa, África e Oriente Médio e Richard Ford - novo diretor de captura digital para o Canadá, 
Estados Unidos e América Latina da companhia, demonstra como um plano de carreira 
estruturado pode beneficiar o desenvolvimento dos executivos. "Desde 2000, temos um 
processo que identifica e desenvolve os talentos da organização para assumir posições de 
liderança na Kodak em todo o mundo", conta Andréa Mascarenhas, diretora de RH da 
empresa.  
 
Segundo ela, a iniciativa foi adotada por todos os escritórios da companhia. "O objetivo era 
não correr o risco de se ter apenas lideranças norte-americanas, já que essa é a origem da 
companhia", conta. Andréia explica que a busca por pessoas-chave começa em cada unidade 
de negócio, com a identificação de profissionais que indicam ter potencial para assumir 
funções executivas no médio e longo prazo, a partir da avaliação de seus resultados, 
capacidade de execução e habilidades de liderança.  
 
Ao assumir um cargo de liderança, o funcionário continua a ser avaliado permanentemente 
nesses quesitos, mas passa a ter um plano de desenvolvimento, pelo qual ele é o principal 
responsável. "Essa ferramenta permite que o profissional estabeleça suas metas, os pontos 
que precisa desenvolver para atingi-las e os cursos e experiências que acredita serem 
necessários para isso", explica Ford. "O plano é totalmente autogerenciável. Se acredita que 
precisa de um curso é você mesmo quem negocia isso com seu chefe", complementa o 
executivo.  
 
Para Cohen, o plano de desenvolvimento profissional, além de orientar sua própria carreira, é 
hoje uma ferramenta de trabalho. Seu principal desafio na Europa, Ásia e África, é realinhar a 
estratégia de negócio da companhia. "O jeito que a gente fazia negócio no passado tem que 
mudar completamente. Quando vendíamos filme, nosso objetivo era estar, no máximo, há 50 
metros de quem quisesse comprar o produto", conta. "Agora, para vender câmeras digitais ou 
impressoras, isso não é necessário. As pessoas fazem uma pesquisa pela internet antes 
realizar a compra. Não é preciso estar em qualquer lugar, mas em pontos estratégicos", 
conclui.  
 
Nesse contexto, não apenas o modelo de negócio, mas também a estrutura de trabalho da 
Kodak passa por transformações. "Por isso que eu vim para cá, para acelerar esse processo", 
afirma Cohen. "E é fundamental que eu coloque a pessoa certa no lugar certo", ressalta o 
executivo.  
 
Quando é necessário selecionar um profissional para uma determinada posição, a companhia 
cruza os objetivos de carreira de cada executivo e seu desempenho com os critérios de 
sucesso estabelecidos para o cargo. "Assim encontramos todas as pessoas que estão prontas 
para ocupar a vaga. Depois fazemos um refinamento dessa lista e escolhemos até cinco 
candidatos, que são entrevistados pelos executivos a quem se reportarão e por mim", diz 
Cohen. Em alguns casos, profissionais que não atuam na companhia também participam da 
seleção.  
 
De acordo com Andréia, do RH, uma pesquisa sobre liderança realizada no período em que o 
plano de desenvolvimento profissional da Kodak estava sendo desenhado, identificou que a 
maioria dos líderes tende a se desenvolver mais numa posição em que são desafiados. "Isso 
acontece em situações como a implementação de um projeto ou a adequação de algum 
processo ou estratégia que não está dando certo", afirma. "Ao promover alguém, tentamos 
assegurar que seja colocado em posições desafiadoras. Também procuramos colocá-lo em 
outra área de negócios ou região", afirma Andréia.  
 
 



Foi o que aconteceu com Cohen e Ford. "Queria assumir um cargo com mais responsabilidade. 
Gostaria de injetar uma pouco mais de maleabilidade, levar um pouco de ginga para os 
americanos", comenta Ford. "Sempre quis trabalhar na Europa. Este é o trabalho mais 
desafiante que já tive na minha vida", diz Cohen.  
 
Para a diretora de RH da companhia, Andréia, o que levou à promoção dos brasileiros foram os 
bons resultados obtidos pela região das Américas. Para eles, o fato de serem brasileiros e 
terem a famosa flexibilidade que é atribuída aos profissionais do País também ajudou. Mas 
ambos têm algumas características comuns que os levaram ao sucesso: sempre tiveram 
humildade para reconhecer que não sabiam tudo, disposição para buscar informações e ouvir 
as pessoas para aprender com elas e obtiveram respeito e admiração. Cohen ainda faz uma 
recomendação: "sempre entregue aquilo que promete."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 jun. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


