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O departamento de Recursos Humanos das grandes empresas no Brasil passa por um 
ajuste. Para se adaptar ao novo cenário de várias companhias que abrem o seu capital na 
Bolsa de Valores, além da onda de fusões e aquisições nos últimos dois anos em vários 
setores da economia, em que com a maior participação de conglomerados internacionais a 
pressão por resultados a curto prazo é maior, o mercado começa a exigir uma mudança na 
gestão das empresas, além de buscar melhorias em produtos e serviços. Por conta disso, a 
função de um chief customer officer (CCO), conhecido no Brasil como diretor de clientes, 
um cargo que está em plena ascensão nos Estados Unidos, começa a ganhar destaque 
também por aqui. 
 
Daniel Orlean, diretor da gestora carioca Milestone, define o cargo de CCO como uma 
derivação de outros chief officers. "Existia apenas o executivo-chefe e com o tempo sentiu-
se a necessidade de ter um executivo em tecnologia, em operações. O CCO aparece para 
cuidar do maior ativo da corporação: o cliente. É alguém que é responsável pelas 
estratégias de atendimento, gerenciamento do cliente com a corporação", explica Orlean.  
 
Para reforçar a tese, o diretor diz que até há menos de cinco anos, as empresas eram 
medidas pelo patrimônio, máquinas e produção — os chamados ativos tangíveis. "Hoje, o 
próprio mercado mudou, pois considera os ativos intangíveis em três pilares: pessoas da 
organização, conhecimento e clientes. Nada mais natural que criar um cargo para cuidar dos 
clientes de uma forma mais cuidadosa, mais ligada ao ciclo de vida do cliente." Ele 
diferencia o COO (chief operating officer) do CCO. O primeiro está ligado ao cuidado na 
execução e o segundo, ao cliente. 
 
Para o professor de Administração de Empresas Paulo César Guimarães, da Faculdade 
Moraes Júnior -Mackenzie Rio, a criação do cargo de CCO mostra que as empresas têm 
dado mais importância aos seus consumidores. "É o contato que vem com a demanda de 
um melhor posicionamento das empresas no mercado, de melhor atendimento ao cliente."  
 
Em nota, José Roberto Lages, professor de Administração da Universidade Veiga de 
Almeida, do Rio de Janeiro, salienta que de uma lista de reclamações na área de defesa do 
consumidor percebe-se que as empresas de telefonia são campeãs. "É um problema 
estratégico que as empresas tentam contornar. Elas esperaram a porta ser arrombada para 
tentar endireitar." Para ele, "ter um CCO mostra que o cliente tem importância, que ele 
senta à mesa da diretoria para traçar estratégias, que ele é representado. Algumas 
empresas não dão muita importância para esse cargo, o que é um erro", analisa.  
 
Telecom 
 
Em busca de colocar o cliente na sala de reuniões, ao lado do presidente, decidindo e 
ditando, através de suas necessidades, as estratégias das empresas, o setor de telefonia e 
de publicidade são os que têm sentido mais essa mudança. No começo deste mês, por 
exemplo, a TIM anunciou uma reestruturação em sua gestão, com a criação de um cargo 
parecido, seguindo o que já fazem a Claro e a InterLig.  
 
Conforme o DCI noticiou há poucos dias, o presidente da TIM, Mário César Pereira de 
Araújo, acumulará por algum tempo três cargos, enquanto a empresa desenvolve uma 
reestruturação importante em seus cargos. Araújo acumulará a presidência à direção-geral 
da companhia, além do cargo de diretor de Relações com Investidores, até que novos 
executivos italianos tenham visto para trabalhar no Brasil, o que a empresa prevê que deva 
ocorrer em até 40 dias. Assim que sair o visto de trabalho, Beniamino Bimonte é o cotado 
para assumir o cargo de COO, além do contato com os clientes e também as áreas de 
Vendas, Marketing e de Relacionamento com o Cliente.  
 



Fabricante de produtos de higiene, a Kimberley Clark também afirma buscar novas 
estratégias para melhorar sua gestão e impulsionar os negócios. A empresa experimentou 
este mês uma ação de visita nos pontos-de-venda, para aproximar diretores e 
fornecedores, em São Paulo. Para o presidente da empresa, João Domato, esse tipo de ação 
fortalece a marca e faz os funcionários, literalmente, vestirem a camisa da empresa. "Não 
importa o cargo, mas quase todos vão visitar 20 pontos no Brasil. É a oportunidade de 
aproximar pessoas do escritório com pessoas que atuam em máquinas", salientou Domato.  
 
Qualidade 
 
A ação da Kimberley Clark não é isolada. A empresa afirma buscar mais qualidade, seja em 
seus produtos, seja nos serviços oferecidos aos clientes. Ela está de olho em questões 
consideradas a principal vantagem competitiva de uma empresa. Pelo menos essa é a 
opinião de 70% das empresas privadas de capital fechado do mundo, segundo o 
International Business Report (IBR), sobre um estudo da Grant Thornton International 
(GTI), representada no Brasil pela Terco Grant Thornton.  
 
No Brasil, onde foram ouvidos 150 empresários, sendo 100 de São Paulo, 25 do Rio de 
Janeiro e 25 da Bahia, 79% dos empresários disseram que a maior vantagem competitiva é 
a qualidade. A seguir, os brasileiros citaram as práticas empresariais éticas (74%) e força 
da marca (69%). "A pesquisa mostra que o Brasil está alinhado internacionalmente", explica 
André Viola Ferreira, sócio da Terco Grant Thornton. 
 
"O fator `qualidade' é um item relevante na conversão dos negócios", diz. "Entretanto, 
nota-se que nosso ambiente empresarial está bastante sensível a questões relacionadas a 
`ética', `inovação' e `política de preços', em que obtivemos resultados superiores aos da 
média mundial, denotando um nível de exigência diferenciado nestes termos", afirma 
Ferreira.  
 
Se os números do IBR forem analisados por regiões, a União Européia tem o índice mais 
alto para qualidade (81%), seguida por mão-de-obra capacitada (62%). Na América Latina, 
81% das respostas indicam a qualidade como a maior vantagem, seguida de força da marca 
e de práticas empresariais éticas, ambas com 72% das respostas. 
 
 
Leia mais: 
 
Gestão de pessoas agita feira do setor 
 
O universo da gestão de pessoas no Brasil, que reúne associações, profissionais de Recursos 
Humanos, consultores e empresas prestadoras de serviços como saúde em grupo, 
alimentação, seguros, tecnologia de informação e ensino, entre outras, prepara-se para a 
maior feira de negócios do setor na América Latina, a Expo ABRH, evento que integra o 34º 
Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas (Conarh), que começou ontem e segue até o 
dia 22 de agosto, no Transamerica Expo Center, na cidade de São Paulo.  
 
Segundo os organizadores do Conarh, também são esperados visitantes de outros 
continentes, como de Portugal, na Europa, e de países africanos como Angola e 
Moçambique. A proximidade da língua é a principal responsável por esse fluxo de 
especialistas, que buscam conteúdos gerados em português e dentro de uma cultura como 
a brasileira, que é mais inteligível para as culturas desses países.  
 
Para João Noronha, diretor da Eurosis, a maioria das empresas moçambicanas enfrenta 
problemas em função da baixa escolaridade dos Recursos Humanos, além do reduzido 
número de pessoas com boa formação técnica e profissional. Assim, a preocupação com a 
formação de pessoas explica a procura pela feira de gestores de empresas de Moçambique. 
 
                            Fonte: DCI, São Paulo, 20 ago. 2008. Empresas & Negócios, p. B2. 



 


