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Ao meu ver, nos últimos 20 anos houve no Brasil uma mudança muito importante na qualidade e 
importância do executivo local. Se fizermos uma análise simples, no início da década de 70 a 
grande maioria de executivos que geriam os grandes conglomerados internacionais era de 
expatriados. Presidentes, CFO's e COO's eram enviados pelas matrizes para "tomarem conta" de 
seus investimentos no Brasil. Já, atualmente este quadro se reverteu completamente.  
 
Os expatriados foram devolvidos para seus países de origem e profissionais locais, dotados de 
técnica e cultura local assumiram estas responsabilidades. Isto mostra claramente que o País teve 
a capacidade de formar um bom número de profissionais que, com credibilidade e resultados, 
resgataram seu papel no cenário econômico e de gestão.  
 
Mas se fomos capazes de formar tantos bons executivos, onde estão os talentos neste momento 
de efervescência econômica? Faltam tantos profissionais qualificados para atuarem em vários 
segmentos econômicos, que as empresas estão entrando em desespero. Não querem perder o 
momento favorável e têm que atingir os auspiciosos objetivos com os quais se comprometeram.  
 
Como headhunter, sou demandado diariamente sobre profissionais para vários segmentos 
carentes e em forte crescimento. Construção Civil, Varejo, Bens de Consumo, Agroindústria e 
Bens de Capital são alguns exemplos importantes. E a carência está na base. Engenheiros, 
profissionais de Qualidade e Supply Chain, Gestores de Lojas, Gerentes de Projeto, etc.  
 
Fiquei tentando entender o que aconteceu e acredito que tenha uma possível resposta. Basta 
fazer uma análise simples da linha histórica macroeconômica pela qual passamos nos últimos 20 
anos e talvez possamos entender o que estamos vivendo:  
 
-O fracasso do Proálcool afastou os profissionais tecnicamente formados do segmento agrário; 
atualmente, com mais de 140 projetos de novas usinas em andamento, não se encontram 
profissionais suficientes para lhes dar vida;  
 
- A falta total de um Programa Industrial para o Brasil nos últimos quase 20 anos fez com que 
somente os muito obstinados seguissem a carreira de engenharia depois da formatura. E não 
podemos culpá-los. A maioria dos engenheiros com potencial migrou para o setor financeiros 
(hoje assistimos seus fortes resultados todos os dias nos jornais) ou de bens de consumo, 
principalmente nas áreas de Finanças e Marketing;  
 
- A manutenção do câmbio Real x Dólar próxima a R$ 1,00 entre os anos de 1994 e 1998 iniciou 
um forte processo de importações banais e a total falta de investimentos pelas empresas. Era 
muito mais barato importar do que trabalhar;  
 
- De 1998 a 2000 sofremos os efeitos positivos e negativos da Bolha de Internet e das grandes 
privatizações, principalmente do setor de telecomunicações. Foram feitos grandes investimentos, 
mas com endereço muito certeiro;  
 
- Em 2001 quando a coisa parecia começar a engrenar novamente, aconteceu de tudo. Crises 
políticas e escândalos, falta de energia, Argentina e Rússia com problemas graves e o 11 de 
setembro. Novamente procrastinamos nossas iniciativas;  
 
- Entre 2004 e 2007 podemos somar o excesso de liquidez com o crescimento global, taxas de 
juros mais atraentes (embora ainda altas) e os programas sociais do atual governo. Uma nova 
classe de consumidor começa a aparecer. Querem comprar tudo: carros, casas, bens de consumo, 
energia, viagens, etc. Empresas locais e multinacionais chegam a triplicar seus negócios no 
período.  



 
Para crescer e se adaptar - investir. Investir em novas e melhores práticas. Investimentos estão 
baseados em projetos e projetos em pessoas. Onde estão as pessoas, os técnicos e gestores? 
Tiveram que se adaptar para poderem sobreviver no longo período e incertezas.  
 
O Brasil de hoje é muito diferente. Está mais seguro e se tornando foco. Presidentes de 
multinacionais (principalmente norte-americanas) com os quais tenho contato me dizem que 
nunca foram tão visitados por executivos das matrizes.  
 
Mas o motivo de toda esta teoria é tentar encontrar e sugerir uma solução, que ao meu ver, é a 
de rapidamente formar os jovens profissionais. Dando-lhes confiança e responsabilidades e 
usando a experiência dos mais seniores (de 50 a 60 anos), peças fundamentais neste processo, 
para nos auxiliar na nova trajetória.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 fev. 2008, Vida Executiva, p. C9. 


