
Eles vão
ser CEO
por um dia

Estes são os 9 estudantes escolhidos
para acompanhar uma jornada inteira de
trabalho do dirigente de uma grande
empresa. A expectativa dos jovens é de que
a experiência alavanque suas carreiras

AVANÇO

Dos 9 estudantes selecionados
para serem CEO por um dia, cin-
co são mulheres. “Pudemos ve-
rificar claramente, neste pro-
cesso de seleção, que as mulhe-
res estão se preparando muito
para o mercado de trabalho, e
nos últimos anos da universida-

de estão potencialmente mais
maduras do que os homens”,
afirma o presidente da Odgers,
André Freire. Segundo ele, a
proporção de homens e mulhe-
res na final não espelhou a de
inscritos por gênero, onde ha-
via predominância masculina.

Caroline Cypriano, de 20
anos, estudante de direito na
PUC-RJ,diz queestaéumaopor-
tunidade única. “Espero levar li-
ções para a vida: sabatinar o
CEOe aprenderaomáximo,bus-
cando entender os desafios da
gestão macro de uma empresa

de grande porte”, diz ela, que vai
acompanhar, no dia 20, o CEO
da Agaxtur, Aldo Leone Filho.

“Uma pessoa que ocupa um
cargo tão importante e que pre-
cisa ter competências tão diver-
sas, certamente, me inspirará e
me ensinará muita coisa em um

único dia. Esses ensinamentos
comporão minha bagagem de
experiências”, diz Amanda de
Freitas, de 25 anos, estudante de
engenharia de materiais na USP
de Lorena. Ela vai “colar” no
CEO da Coca-Cola Femsa, Jor-
ge Ramón Martinez, no dia 18.

Ana Paula Vidigal, de 21 anos,
cursa administração e marke-
ting na ESPM e vai ser “sombra”
de Carlos Nuzman, da Rio 2016,
em data a ser definida. Ela acre-
dita que será uma experiência
inesquecível. “Poder acompa-
nhar a organização e tudo que
está por traz de um evento tão
importante na história do espor-
te, e o dia a dia de tudo isso, me
deixa muito feliz”, diz./ C.M.

‘As mulheres estão se preparando muito para o mercado’

● Futuro

● Competências

GESTÃO

“Poderei conhecer
na prática as
características e
o comportamento
de um líder”
Bruno Pereira Ferragut
ENCONTRO COM CEO DA 3M,

JORGE LOPEZ (AO LADO), EM 29/5

● Capacitação

Cláudio Marques

Em sua etapa final desta primei-
ra edição brasileira, o programa
“CEO por um dia” divulgou na
última quinta-feira os nomes
dos nove estudantes (veja ao la-
do) que, neste mês, serão “som-
bra” durante uma jornada intei-
ra de trabalho do principal diri-
gente de uma das empresas: 3M,
Coca-Cola Femsa, Philips,
UPS, Valeant, Laureate Brasil,
Nespresso, Agaxtur e Rio 2016.

O projeto é uma parceria en-
tre a consultoria Odgers Berndt-
son, que já realizou o CEOx1dia
em outros países, Estado e PDA
International. Para o presidente
da Odgers, André Freire, a fase
de seleção superou as expectati-
vas. “Dos cerca de 600 candida-
tos que se inscreveram, poucos
foram descartados por poten-
ciais grandes buracos na forma-
ção versus experiência, o que ge-
rou um grande estresse nas fa-
ses finais da seleção.”

Segundo ele, dos 20 finalistas
(entre os quais foram seleciona-
dos os nove) todos têm enorme
potencial de liderança. “Agora,
quando falamos dos 9 seleciona-
dos, potencialmente contrata-
ria qualquer um deles para tra-
balhar diretamente comigo ou
indicaria para meus clientes
sem medo de errar”, afirma.

Freire diz como foi feita a ava-
liação final, a partir de entrevis-
tas. “Tentamos medir muito
mais potencial do que perfor-
mance dos selecionados. Aque-

les que demonstraram energia
e motivação para encarar desa-
fios complexos, capacidade de
tomada de riscos, rapidez de de-
cisão, capacidade de persuasão,
visão otimista da vida e veloci-
dade de adaptação à mudança
acabaram se destacando dos ou-
tros”, conta o executivo.

“Medimos também se o inte-
resse de passar um dia com um
CEO era legítimo, por meio das
perguntas que eles fariam no dia
do potencial encontro. Por fim,
tentamos encaixar os perfis de

cada selecionado com o de cada
CEO, acreditando que a mistura
ficou muito boa.Tudo o quepos-
so antecipar para a fase dos en-
contros é de que os CEOs terão
de suar bastante. Nenhum dos 9
vai simplesmente ficar sentado
e ouvindo o que eles têm a dizer
de forma passiva”, diz Freire.

Já nesta segunda-feira, Flora
Regina Damin Pimentel, de 19
anos, vai acompanhar a rotina
do CEO da Laureate Brasil, José
Roberto Loureiro. Flora está no
5º semestre de ciências econô-

micas na Universidade Esta-
dual Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Unesp ) em Araraquara.

Ela acredita que a experiência
será um divisor de água em sua
carreira. “Eu tenho como princi-
pal objetivo realmente conhe-
cer a rotina de um CEO e tam-
bém abordar com ele algumas
dúvidas a respeito de dificulda-
des que hoje ainda não sei lidar
tão bem. Por exemplo, como ele
faz paramotivar a equipe. Eutra-
balhei na Aiesec (organização
sem fins lucrativos gerida por jo-

vens e que desenvolve lideranças
por meio de intercâmbios) na mi-
nha faculdade e esse foi um dos
pontos em que mais tive dificul-
dade. Também quero saber co-
mo balanceia a rotina do traba-
lho com a vida social e familiar.”

Na terça-feira, será a vez de
Moyra Rangel Ceneviva, 24
anos, acompanhar Nadir More-
no, CEO da UPS no Brasil. A es-
tudante de administração na
Unicamp conta que comemo-
rou muito a sua escolha. E diz
que antes mesmo do encontro,
o programa já influencia sua car-
reira. “A análise comportamen-
tal da PDA, que realizamos no
processo seletivo, já se transfor-
mou em plano de ações para
meu desenvolvimento profis-
sional. Após o encontro, acredi-
to que terei aumentado meu co-
nhecimento sobre visão estraté-
gica de negócios e tomada de
decisão, que considero habilida-
des fundamentais para me tor-
nar boa líder no futuro.”

Conversa
com o líder

“ Uma vivência que
eu demoraria anos
para adquirir em
qualquer emprego”
Ana Paula Vidigal
ENCONTRO COM CEO DA RIO 2016,

CARLOS NUZMAN (AO LADO)

Com mais de 20 anos de expe-
riência, Ricardo Bovo assumiu
em fevereiro passado o coman-
do da Hytera Brasil, empresa
de origem chinesa que se pre-
para para fabricar equipamen-
tos aqui no País. “Acho que a
determinação de fazer e a von-
tade de superar é que me mar-
caram.” /PÁG. E2

● Sucesso

● Observação

● Prática

“Conhecer o trabalho
de um CEO me ajudará
na minha carreira”
Caroline Serejo Cypriano
ENCONTRO COM CEO DA

AGAXTUR, ALDO LEONE FILHO

(ACIMA), EM 20/5

235
Ofertas de Empregos

neste caderno

“Ele certamente vai
me inspirar e me
ensinar muita coisa”
Amanda D. L. de Freitas
ENCONTRO COM CEO DA

COCA-COLA FEMSA, JOSÉ RAMÓN

MARTINEZ (AO LADO) EM 18/5

● Oportunidade● Aplicação

● Conselho

“Estou pesquisando
sobre a empresa e a
Nadir Moreno.
Pretendo observar e
aprender neste dia”
Moyra Rangel Ceneviva
ENCONTRO COM CEO DA UPS,

NADIR MORENO (AO LADO) EM 5/5

“Imergir na rotina de
um CEO deve ser uma
experiência única”
Marcelo Plec Manão
ENCONTRO COM CEO DA VALEANT

MARCELO NOLL BARBOZA

(ACIMA) EM 11/5

“O programa pode
me ajudar a descobrir
novos caminhos”
Flora Regina D. Pimentel
ENCONTRO COM CEO DA

LAUREATE, JOSÉ ROBERTO

LOUREIRO (ACIMA), EM 4/5

“Espero um dia
bastante intenso, com
muito aprendizado
prático sobre gestão”
Breno Marchetti Fortuna
ENCONTRO COM CEO DA PHILIPS,

HENK DE JONG (AO LADO) EM 15/5

CLAYTON DE SOUZA/ESTADÃO

“Um dia para não ser
esquecido. Para extrair
conselhos e sugestões”
Messias Moretto
ENCONTRO COM CEO DA

NESPRESSO, STEFAN NILSSON

(AO LADO), EM 15/5


