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Executivo de projetos
O interim manager desponta como ferramenta eficaz em gestão
de pessoas também para as micro e pequenas empresas

O desafio é grande. A estru-
tura, nem tanto. E o prazo,

inegociável. Esse cenário pode pa-
recer um pesadelo, principalmente
para as empresas de pequeno porte.
É justamente em situações como
essa que a figura do Ínterim mana-
ger (IM) se destaca. Mas, afinal,
quem é esse profissional?

Trabalhador temporário, execu-
tivo interino, free-lancer. Alternam-
se as denominações, mas permane-
ce o conceito de '"especialista".
Mais que isso, uma pessoa com per-
fil pragmático, visão objetiva e
foco nos resultados. Um profissio-
nal experiente, mas que não dita
regras e, sim, que "coloca a mão na
massa". Um executor qualificado,
que não se limita à hierarquia ou à
carteira assinada.

Depois de três anos e meio como
executivo da Alcatel Telecomunica-
ções, Sérgio Ferreira resolveu mudar
de ares. Estava cansado do setor -
atuou na Ericsson, da privatização até
a migração para o segmento de ser-
viços - e havia passado por proble-
mas pessoais graves. A perda dos pais
e a superação de uma doença o fize-
ram reavaliar a própria vida. Como
resultado, Ferreira resolveu conside-
rar a proposta de um headhunter para
assumir um posto na área de agribu-

siness, mais especificamente no Gru-
po Fischer, divisão Citrosuco.

Com outros planos em mente, co-
mo a vontade de fazer um mestrado e
ter mais qualidade de vida, Ferreira fez
uma contraproposta inusitada: "Já ti-
nha conhecimento do método de tra-
balho de um IM. Pensei que, assim, po-
deria conciliar minha carreira e a nova
fase de estudos." E foi o que aconte-
ceu. "Demorei seis meses para tomar
a decisão e comunicá-la ao headhunter.
Mas decidi arriscar. Queria experimen-
tar uma vida sem vínculo trabalhista."

Entre as responsabilidades assu-
midas no contrato de IM, Ferreira
conta que atuou na reestruturação da
área de RH, além de subsidiar o pla-
nejamento estratégico da companhia.
A idéia inicial era ficar um ano, mas,
avaliadas as primeiras reestrutu-
rações, o contrato foi estendido para
20 meses. Ao final do projeto, diz
que poderia ser absorvido pela orga-
nização, mas que não aceitou a pro-
posta para mudar de cidade.

Ferreira descreve sua experiência
como uma grande lição administra-



tiva - tanto profissional quanto pes-
soal. E revela os pontos positivos e
negativos de se atuar como um
Ínterim manager. "De um lado, há a
questão trabalhista: você não tem di-
reito aos benefícios de um cargo tra-
dicional e, por se tratar de um con-
trato temporário, a empresa não in-
veste no seu desenvolvimento." Ao
mesmo tempo, o executivo pode usu-
fruir toda a infra-estrutura oferecida
pela empresa, tem uma remuneração
variável por resultados e mais auto-
nomia. "Há um reporte, mas eu não
ficava submetido à hierarquia formal.
Além disso, nas reuniões eu podia me
colocar melhor, dentro de uma pos-
tura de relativa isenção. Sem o vín-
culo empregatício, eu pude me ex-
por mais, sem sofrer um julgamento
prévio por parte dos outros."

Mesmo assim, o executivo arrisca
um palpite: pode crescer a demanda
de executivos que encarem um desa-
fio específico, sem se envolver com
o dia-a-dia da empresa - mas que se
comprometam com os resultados.
Esse, aliás, é um dos elementos que
diferenciam o ínterim manager de um
consultor: a remuneração final de-
pende do resultado alcançado. É o
success-fee. "Enquanto o consultor
planeja, direciona e desenha proces-
sos, o IM exerce o papel do execu-
tor, que implementa e mede resulta-
dos. É mais pragmático."

Na relação custo-benefício, Nas-
cimento afirma que o IM é uma al-
ternativa interessante às empresas
que não precisam de uma estrutura
convencional (e pesada) de RH, mas
têm a necessidade de contratar um

Além da capacidade de executar
uma tarefa, o ínterim manager precisa
ter muita experiência no assunto

Marcos Nascimento, diretor de
RH da EDS Brasil, concorda: "Uma
pessoa de fora é independente, não
tem elos emocionais, faz o que tem
de ser feito." Mas ele explica que
esse tipo de profissional faz parte
de um mercado ainda embrionário
no Brasil. "Não sei se já temos
essa cultura, de ambos os lados.
Há um aspecto importante, o da se-
gurança político-econômica do
nosso país. Muitos não têm um
'colchão' para só atuarem por aí.
E depois que o projeto acabar? Em
termos de remuneração e benefí-
cios é complicado, nem todo mun-
do tem a segurança para se susten-
tar com isso", diz.

"executor" - um profissional que
seja, literalmente, "executivo".

Ao traçar o perfil ideal desse pro-
fissional, Nascimento é cuidadoso.
"Não se trata de um super-homem,
que vai resolver todos os problemas.
Mas, com certeza, é alguém com
bastante expertise na área que, sem
ser arrogante, precisa aceitar novas
idéias, se reciclar e aplicar seus co-
nhecimentos na solução de uma de-
terminada questão."

Flávio Kosminsky, sócio da con-
sultoria Korn/Ferry, especializada em
executive search, descreve um outro
ponto de vista. "Além da capacidade
de executar, o IM precisa ter muita
experiência no assunto, porque não

tem tempo para se ambientar na em-
presa. Alguns, aliás, nem querem se
acostumar com o lugar, para não se
afeiçoar às pessoas. São aquelas si-
tuações em que não colocamos o re-
trato da família sobre a mesa", diz.

No quesito gestão de pessoas,
Kosminsky associa o IM ao estágio
de preparação de um negócio - prin-
cipalmente na venda ou transição de
uma companhia, "até mesmo en-
quanto se contrata um executivo de-
finitivo para dar continuidade às ope-
rações". Na visão dele, o IM é peça-
chave de um processo de transforma-
ção. Por esse motivo, sua presença
pode gerar uma sensação de insegu-
rança entre os funcionários de uma
empresa. "É.a interinidade aos olhos
de todos: a companhia vai ser vendi-
da? Está com problemas?"

Kosminsky revela outras diferen-
ças entre o papel de um consultor e o
de um IM. "Existem várias formas de
se prestar uma consultoria. Além de
planejar e desenhar processos, o con-
sultor pode até chegar a implementar
uma solução, mas não administra pes-
soas, não tem mandato sobre os ati-
vos da empresa, dinheiro, estoque,
maquinários. Já o IM realmente é um
'manager'. Ainda que de forma tem-
porária, ele gerencia um negócio. Tem
responsabilidade pelos resultados."

Muitas vezes, quando o IM chega
a uma empresa, o caminho já está tra-
çado. Assim, mais do que uma visão
estratégica ou experiências acumu-
ladas, esse profissional precisa ter
um perfil pragmático, objetivo, que
faça o que deve ser feito. "Para quem
não tem tempo de montar - ou
redirecionar - uma equipe para to-
car determinado processo, o IM pode
ser uma solução bastante eficaz",
afirma Kosminsky. "As pessoas não
fazem curva com o cotovelo. Qual-
quer mudança, ainda que seja na
mesma área, exige tempo."
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