
Executivos são prioridade para empresas tecnológicas 
 
Grandes corporações como Microsoft , EDS , Microsiga e HP desenvolvem e aplicam em suas 
equipes de executivos políticas de avaliação interna de desempenho, planos de carreiras e 
exportação de mão-de-obra.  
 
Por esses profissionais estarem envolvidos diretamente com as estratégias e conduzindo os 
resultados das companhias, recebem intensos treinamentos técnicos e comportamentais para 
completar a formação acadêmica do executivo e atender especificamente à demanda corporativa.  
Segundo Cláudio Neszlinger, diretor de Recursos Humanos da Microsoft, 70% do conhecimento do 
colaborador é adquirido dentro da empresa. Na Microsoft, fabricante de software para computação 
pessoal e empresarial, o treinamento dos executivos (gerentes e diretores) é mandatário, ou seja, 
o curso formatado pela matriz e pelas filiais é aplicado a todos os funcionários. Outro modelo de 
educação executiva da corporação é o MBA. Ela oferece esse curso de curta duração pelo menos 
três vezes ao ano, entre outros projetos em parceria com a Fundação Dom Cabral .  
 
Neszlinger conta que cada líder de equipe é avaliado pelos seus subordinados por meio do people 
manager (gerenciamento de grupo). A votação é anônima e corresponde a 50% da nota do chefe.  
Hoje, 30% dos cargos executivos da multinacional são ocupados por mulheres. As possibilidades 
de plano de carreira são grandes: 31% do quadro funcional da corporação já ganhou uma 
promoção. Cerca de 170 profissionais trabalham no exterior.  
 
Para Gláuc ia Teixeira, diretora de Recursos Humanos da EDS, especializada em serviços de 
terceirização de Tecnologia da Informação (TI), o executivo completo tem de ter conhecimento 
técnico e comportamental. “Técnica é o que a pessoa tem para trazer à empresa. O conhecimento 
de todas as ferramentas e processos do setor em que ele irá atuar. Já no comportamento, exclui 
as suas competências em sintonia com os valores da empresa”, explica.  
 
Na EDS, o gerenciamento da preparação dos gerentes e diretores acontece na academia 
corporativa da empresa. Nesse centro de formação, eles fazem workshop duas vezes por semana, 
coaching (processo para o aumento da produtividade). São oferecidos aproximadamente 3,7 mil 
cursos que abordam temas relacionados a todas as áreas da companhia. Inclui-se a esse pacote 
de educação continuada, o plano de carreira e o recrutamento interno.  
 
A corporação mantém também uma política de gestão por consenso para acompanhar o 
desempenho dos seus gerentes e diretores. “É um gerenciamento que consiste em avaliação e 
feedback dados pelos próprios executivos da casa. Eles participam de um comitê interno que dá o 
apoio ao RH em momentos de promoção e contratação de líderes”, esclarece.  
 
Atualmente a companhia conta com 200 executivos, sendo que 30 são diretores e gerentes. As 
mulheres estão com 32% dos cargos gerenciais.  
Segundo o consultor Vladimir Araújo, diretor de projetos da Manager Assessoria em Recursos 
Humanos, as empresas multinacionais trouxeram a cultura da gestão de RH para o Brasil. Para 
essas empresas do segmento de tecnologia é uma questão de necessidade reciclar e capacitar 
aqueles que ocupam posições estratégicas. “A evolução do mercado de TI é muito rápida e exige 
das empresas uma política de treinamento mais dinâmica. Treinamentos técnicos e MBA vêm 
como um complemento para preencher a lacuna na educação executiva”, afirma.  
 
A Microsiga, por sua vez, de acordo com Flávio Balestrin, diretor de relações humanas, acredita 
que a política e a prática de RH bem planejadas são fundamentais para o funcionário conseguir 
exercer a sua função com excelência. Para isso, a companhia investe mais de R$ 1 milhão em 
reciclagem e capacitação ao ano e desenvolve cursos de extensão no Ibmec Educacional . A 
avaliação do líder é feita pelos subordinados e pelo  presidente. Cerca de dez diretores 
corporativos e 20 gerentes compõem o alto escalão.  



Jair Pianucci, diretor de Recursos Humanos da HP Brasil, conta que na multinacional — 
especializada em infra-estrutura de TI, computação pessoal e impressoras — o executivo precisa 
ter um perfil em sintonia com alguns princípios e valores corporativos. Ser ágil, pensar como 
executivo global, ter foco na diversidade para saber lidar com ambigüidades são alguns dos 
“mandamentos” a serem seguidos.  
 
“A prioridade da empresa  é o foco no treinamento comportamental dos executivos. Isso acontece 
na HP porque esse é o profissional que está mais voltado para preocupações como envolvimento 
de equipes e tomada de decisões estratégicas”, enfatiza. No Brasil, a HP conta com um 
contingente de 1,4 mil funcionários. Diretores são 14 e gerentes, 110. 
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