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REESTRUTURAÇÃO

Concorrência acirrada faz empresas exigirem resultado
rápido e buscarem profissionais em outras áreas

Ana Paula Lacerda

A demissão de 20 diretores do
Grupo Pão de Açúcar nesta se-
manacomprovouummovimen-
to que já era bastante discutido
entre profissionais do varejo: o
executivonãopodesermaisum
bom administrador de recur-
sos.Eledeveserumadministra-
dor de riscos, para chegar aos
melhores resultados. A insatis-
fação com os resultados recen-
tesdaempresalevouoatualpre-
sidente doCBD,CláudioGalea-
zzi, a dar esse passo largo na
reestruturação da empresa – e
fontesdemercadodizemqueos
cortes não parampor aí.
Segundo analistas do setor,

dos cerca de 70 diretores do
Pão de Açúcar, 20 já foram de-
mitidos e outros 20 podem ser
mandados embora em breve.
“Já se fala que apenas três não
corremrisconenhum”,dizuma
fonte que acompanha o proces-
so.Osprováveis trêsseriamJo-
sé Roberto Tambasco, diretor

comercial, de operações emar-
keting, Hugo Bethlem, respon-
sável pela cadeia de suprimen-
tos, eEnéasPestana, diretorde
administração e finanças. Pro-
curada, a empresanão falouso-
bre o assunto.
“O setor de varejo, especial-

mente os supermercados, es-

tão passando por ummomento
de ruptura de modelo”, diz o
coordenadordonúcleodeestu-
dos de varejo da ESPM, Ricar-
do Pastore – que já passou pelo
PãodeAçúcar,oMakroealivra-
riaSaraiva.“Oconsumidormu-
dou seu comportamento, seus
relacionamentos e seu uso de

tecnologia. Tudo isso provocou
mudanças na maneira de com-
prar, e o varejo sentiu.”
Com isso, tornou-se inviável

esperarofechamentodosresul-
tados para decidir novas ações
ou investimentos. “O executivo
do varejo agora precisa admi-
nistrar riscos e fazer leitura es-

tratégicadecenários,paradeci-
dir qual rumo a empresa deve
tomarparachegaraomelhorre-
sultado”, diz Pastore. E se não
chegar ao melhor resultado, o
risco de ser cortado é grande.

CONTRATAÇÕES
Mas o setor não vê só cortes.

Pelocontrário, abuscaporexe-
cutivos é grande, porque o con-
sumo cresceu muito, especial-
mente nos supermercados. “A
procura por profissionais era
tão grande que criamos há seis
meses uma divisão especializa-
da no setor”, diz o coordenador
daáreadevarejodaconsultoria
Michael Page, Gustavo Parisi.
“De um ano para cá, aumentou
em50%aprocuraporprofissio-
nais qualificados. Emdiretoria,
o crescimento foi de 15%.”
Ele relembra que, recente-

mente, não só o Pão de Açúcar
alterou sua presidência e suas
diretorias. Após 11 anos no co-
mando do Wal-Mart, Vicente
Trius deixou o cargo paraHec-
torNuñez.“Foraoutrasmudan-
çasperiféricasemdiretoriasde
diversasredes”,dizele.Asgran-
des aquisições também impul-
sionaram o giro dos executivos
– no último ano, o Carrefour
comprou o Atacadão, o Pão de
Açúcar levou o Assai e a rede
chilena Cencosud chegou ao
Brasil após comprar oGBarbo-
sa, noNordeste.
Para atender a demanda do

mercado crescente – e superar
desafiosemtecnologiasenovas
formas de se relacionar com o
consumidor–muitasredesbus-
cam profissionais de outros ra-
mos para compor seus qua-
dros. Marcos Próspero, vice-
presidentedeRHdoWal-Mart,
porexemplo, veiodoUnibanco.
“Temos profissionais que vie-
ramdossetoresdemoda, imobi-
liário,entreoutros”,dizoexecu-
tivo. “O varejo sempre foi foca-
doemresultados.Oquemudou
foia tolerânciaparaesperares-
ses resultados. Acaba-se tra-
zendo pessoas diferentes para
trazeridéiasdiferentesaonegó-
cio e oxigenar a empresa.” ●

VISÃO–ParaPastore, executivoquenãosouberarriscar está fora

●●●Amovimentação no setor de
varejo – e a pressa por obter re-
sultados – pode fazer com que a
permanência dos executivos em
seus cargos seja curta. “É um ris-
co que realmente existe”, dia Gus-
tavo Parisi, da consultoria de re-
crutamentoMichael Page. “Por-
tanto, ao optar por uma empresa,
é interessante pesquisar quais os
riscos do projeto, conhecer a si-
tuação atual da empresa e que
tipo de cobrança será feito.”

O executivo responsável pela

área de não alimentos do Pão de
Açúcar, Pedro Janot, dispensado
esta semana, ficou poucomais
de um ano no cargo, após deixar
a diretoria-geral da rede de vare-
jo demoda Zara. A reestrutura-
ção deve continuar até abril.

“Esse é um jogo que pode ser
perverso”, diz Ricardo Pastore,
coordenador do núcleo de varejo
da da ESPM. “Não existe lei que
proteja o executivo nessa hora,
então ele tem de estar prepara-
dos paramudanças.” ● A.P.L.
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