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EXAME Tradicionalmente, existem dois caminhos para preencher cargos 
executivos numa empresa. O primeiro e mais óbvio consiste em promover 
alguém dentro de casa que esteja pronto para a oportunidade. O segundo é 
tirar profissionais dos concorrentes. As duas estratégias, porém, não têm 
sido suficientes para um time considerável de companhias que estão 
ampliando suas atividades com o aquecimento da economia do país. A 
dificuldade em preencher novas vagas vai de setores como bens de 
consumo e auditoria a siderurgia. “Em algumas áreas, profissionais 
qualificados estão sendo disputados a tapas”, diz Renata Fabrini, sócia da 
Fesa, consultoria especializada no recrutamento de altos executivos. Trata-
se de uma situação nova para a maioria das empresas, que por muito 
tempo estiveram numa posição mais confortável. “Até há pouco tempo, as 
empresas só se preocupavam em preencher vagas no curto prazo e não 
prepararam pessoas para um eventual crescimento”, afirma Betania Tanure, 
especialista em comportamento organizacional da Fundação Dom Cabral. 
“Agora, muitas delas têm de resolver a situação com soluções 
emergenciais.” 

Text Box
3 saídas para o apagão de talentos 



EXAME consultou uma dezena de especialistas em recursos humanos para 
descobrir as saídas mais eficientes a que essas empresas têm recorrido 
para suprir ou repor rapidamente seus quadros de executivos. As três 
soluções mais apontadas foram buscar profissionais expatriados, acelerar a 
carreira dos que ainda estão começando e, por fim, chamar de volta ao 
mercado aqueles que já estavam aposentados. Ainda que elas tenham um 
quê de emergenciais, essas alternativas estão ajudando algumas das 
maiores companhias instaladas no país a driblar o apagão de talentos. Veja 
como. 

1 - Fim do exílio 
Quando o paulista Alexandre Fujimoto, gerente de auditoria da KPMG na 
Holanda, deixou o escritório da empresa em São Paulo rumo a Amsterdã, há 
cerca de 18 meses, estava certo de que só voltaria ao Brasil no fim de 
2009. Afinal, todos os colegas expatriados antes dele permaneceram fora 
do país por três anos. No início de 2008, porém, Fujimoto recebeu uma 
convocação de emergência do escritório brasileiro. Em agosto, ele estará de 
volta ao país. Assim que chegar ao escritório da KPMG em São Paulo, 
coordenará uma equipe de profissionais criada para atender uma nova leva 
de clientes que começam a se preparar para a conversão das 
demonstrações contábeis de empresas brasileiras às regras contábeis 
internacionais — International Financial Reporting Standards, ou IFRS —, 
obrigatória a partir de 2010. “Não há oferta suficiente de auditores 
disponíveis no mercado para atender às nossas necessidades de 
profissionais qualificados”, diz Pedro Melo, sócio da área de auditoria no Rio 
de Janeiro. 

Assim como Fujimoto, outros cinco expatriados pela subsidiária brasileira da 
KPMG deverão antecipar sua volta ao Brasil neste ano. “Continuaremos 
enviando até oito pessoas ao exterior por ano, mas decidimos que ninguém 
poderá ficar mais de dois anos lá fora”, diz Melo. “Não temos como abrir 
mão dessas pessoas neste momento.” Embora um tanto impopular, 
abreviar a carreira internacional de funcionários tem sido a solução 
encontrada por um número cada vez maior de empresas. Um levantamento 
feito com exclusividade pela consultoria DBM com 157 grandes empresas, a 
pedido de EXAME, mostra que 28% delas adotaram a solução nos últimos 
dois anos. “Até recentemente, esse movimento simplesmente não existia”, 
diz Cláudio Garcia, presidente da DBM. A solução caseira não deverá ser 
deixada de lado tão cedo. O mesmo levantamento mostra que 58% das 
empresas com funcionários no exterior consideram a possibilidade de 
repatriar funcionários nos próximos meses. 

Na subsidiária brasileira da Shell, a alternativa ajudou a preencher 
rapidamente o cargo de gerente de biocombustíveis, recentemente criado 
no país. Como se tratava de uma função muito específica, em um mercado 
novo, havia poucos profissionais gabaritados a ocupá-la. A solução foi trazer 
de volta Antônio Simões, de 34 anos, que estava na operação de Dubai 



havia três anos e retornou ao Brasil em 2007. Para monitorar mais de perto 
as atividades de seus 90 expatriados, a Shell criou uma espécie de mapa, 
com informações que vão desde o tempo de permanência lá fora previsto 
para cada um deles até a relação detalhada de todos os trabalhos e 
competências que estão desenvolvendo. “Antes, não precisávamos manter 
um controle tão intensivo, porque dificilmente precisávamos chamá-los de 
volta”, diz Marina Quental, diretora de recursos humanos da Shell. “Com o 
mercado mais aquecido, decidimos ter esse mapa nas mãos para 
qualquer emergência.” 

 
2 - Carreira acelerada 
A operação brasileira da Reckitt Benckiser, dona de marcas de produtos de 
limpeza como Poliflor e Lysol, tornou-se recentemente uma de suas mais 
prósperas no mundo. A empresa inglesa de bens de consumo cresceu 7% 
no ano passado e atingiu um faturamento global de 10 bilhões de dólares. 
No Brasil, as vendas cresceram a uma taxa de 10%. A boa notícia teve um 
efeito colateral: o estoque de executivos em ascensão da empresa 
praticamente se esgotou. “Tínhamos planos de crescer a estrutura de 
vendas e decidimos nos preparar”, diz Marcelo Arantes, diretor de recursos 
humanos da Reckitt. (Ironicamente, dias depois de conceder a entrevista a 
EXAME, Arantes aceitou o convite de outra empresa e deixou a Reckitt.) A 
saída foi montar o primeiro programa de aceleração de carreira da empresa 
no mundo. Inspiradanos programas de trainees, a Reckitt montou um plano 
para transformar jovens pósgraduados em gerentes num prazo de apenas 
dois anos. No início de 2007, foram contratados três profissionais para ser 
submetidos a treinamento intensivo. Neste ano, outros quatro. 

O princípio básico desse plano é fazer com que o jovem contratado fique 
responsável por um projeto relevante para a empresa desde o primeiro 
momento. Foi o que aconteceu com o mineiro Bruno Alves, de 27 anos. 
Formado em engenharia e pós-graduado em marketing pela Escola Superior 
de Propaganda e Marketing, de São Paulo, ele trabalhava na área técnica da 
Siemens quando aceitou participar do programa. “Fiquei empolgado com a 
perspectiva de acumular experiências rapidamente”, diz ele, que já 
coordenou um projeto para ampliar a distribuição entre pequenos 
varejistas. Alves concluirá o treinamento no final deste ano, quando 
assumirá uma gerência de marketing ou de vendas. 

A General Electric acaba de iniciar um programa no Brasil para a formação 
de engenheiros. Nos últimos 12 meses, a companhia aumentou em cerca de 
15% seu quadro de engenheiros — hoje, são 300 deles. A empresa já 
formou 20 engenheiros num programa que dura um ano — e agora se 
prepara para treinar outros 30. 

 
3 - A volta dos aposentados 



Um levantamento da consultoria DBM realizado recentemente com 179 
grandes empresas instaladas no país mostra que 20% delas contrataram 
aposentados nos últimos dois anos — 5% para cargos executivos ou 
assentos em conselhos de administração, as chamadas posições 
estratégicas. Essa tendência mudou a rotina de profissionais como o 
engenheiro Humberto Rocha, de 62 anos. Após quase três décadas de 
carreira na Acesita, ele se aposentou, em 1997. Em outubro do ano 
passado, Rocha recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha 
estava um diretor da Minerconsult, empresa sediada em Belo Horizonte e 
especializada em mineração. O executivo telefonou para convidá-lo a 
integrar o quadro de consultores da companhia e iniciar poucos dias depois 
o projeto de implantação de uma mina de níquel da mineradora Anglo 
American, em Goiás — um investimento de 1,5 bilhão de dólares que não 
podia correr o risco de atrasar por falta de gente. Rocha aceitou a proposta 
e, desde então, passou a dar expediente diário no escritório da Anglo 
American. “Foi uma surpresa, porque, desde que me aposentei, nunca mais 
fui chamado para trabalhar dentro de uma empresa”, diz Rocha. 

Embaladas pela explosão do preço das commodities, outras mineradoras 
decidiram buscar aposentados para não deixar projetos parados por falta de 
profissionais qualificados. A Bahia Mineração, que tem como sócios o 
investidor indiano Pramod Agarwal e o banco Merrill Lynch, contratou há um 
ano o engenheiro Armando Santos como presidente. Ex-diretor da Vale, 
Santos aposentou-se em 2005, depois de 35 anos na empresa. Agora, vai 
conduzir os investimentos de 1,6 bilhão de dólares em uma mina de ferro 
no interior da Bahia. “Para os que ainda se sentem úteis, é ótimo voltar a 
ser desafiado”, diz Betania Tanure, da Fundação Dom Cabral. “Mas a 
empresa precisa cuidar do ambiente corporativo para que os jovens e os 
experientes extraiam o melhor do convívio, evitando, de um lado, que um 
caia na tentação de achar que sabe tudo e, do outro, de olhar para os mais 
velhos como resistentes a mudanças.” 
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