
urgiu nos Estados Unidos,
berço dos modismos cor-
porativos, o CSO, o chief
strategy officer (o que eqüi-

vale a um vice-presidente de estra-
tégia). O cargo está abaixo da presi-
dência, para garantir que os planos
traçados pela empresa permeiem to-

das as ações da companhia e estejam
na cabeça dos funcionários. No Bra-
sil, a função ainda está no nível de
gerência e diz respeito a um traba-
lho mais braçal e de relacionamen-
to com toda a empresa. Na gerência,
o salário fica em torno de 15000 reais
em organizações de grande porte (in-

chia aí 40% do salário anual em bô-
nus), segundo dados da consultoria
Mercer, de São Paulo.

Como a estratégia tem grande im-
pacto no futuro das empresas, pode
haver mudança de status por aqui em
breve. "Esse profissional tem chan-
ces de crescer", diz Marcelo Ferrari,
da Mercer. Quem já está em um nível
mais alto é Mario Augusto Lima e Sil-
va, de 46 anos, diretor de planejamen-
to estratégico da Duke Energy, mul-
tinacional de energia, com escritório
em São Paulo. "Tenho que analisar
o que vai acontecer com o negócio se
parar de chover amanhã", diz. Outro
executivo recentemente promovido
foi Tarcísio Queiroz, de 50 anos, su-
perintendente de gestão estratégica
da Cemig. A estatal de energia de Mi-
nas Gerais está em transição de uma
atuação local para nacional. "Dos 600
projetos que estão em andamento,
monitoramos 21. Com isso a direto-
ria pode analisar se a empresa está
no caminho", explica Tarcisio.

FUGA DAS CONSULTORIAS
Até agora os headhunters foram bus-

car profissionais para gerir estratégia
em consultorias como McKinsey e
Booz Allen. Mas executivos do setor
financeiro e da área de novos negó-
cios também entraram na mira dos
recrutadores. O engenheiro Tharso
Bossolani, de 28 anos, é um deles.
Começou a carreira na área financei-
ra da consultoria Deloitte, onde cui-
dava de fusões e aquisições, e hoje
atua como facilitador da estratégia
da rede de laboratórios Diagnósticos
da América (Dasa), com sede em São
Paulo. "Reúno informações sobre a
empresa e acompanho os processos
para que o conselho faça a gestão do
planejamento estratégico", diz. Thar-
so acumula os papéis de assisten-
te do conselho e gerente de relação
com investidores. Responsabilida-
des que lá fora não cabem ao CSO.
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Text Box
Fonte: Você S/A, a. 11, n. 3, p. 35, mar. 2008.
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