
Em graus variados, a crise glo-
bal está provocando também mudanças na
estrutura interna das empresas, com os per-
fis dos cinco principais cargos da hierarquia
corporativa - presidente, diretor financeiro,
marketing, vendas e recursos humanos -
sendo revistos à luz dos novos desafios. "Os
melhores profissionais vão ficar mais expos-
tos", afirma Marcelo de Lucca, da empresa

de recrutamento Michael Page.
O diretor executiva fez uma
análise, a pedido da DINHEI-
RO, sobre as competências ne-
cessárias em tempos de inquie-
tação econômica:

Presidente - As companhias
passaram a priorizar líderes
com experiência em situações
de transformação. "Crise de-

manda pensamento estratégico e rapidez,
seja num contexto global ou local", diz de
Lucca. Segundo ele, estamos voltando ao
modelo da década de 90, quando o profissio-
nal com sólida experiência era a bola da vez,
ao contrário do que sucedia até pouco tempo
atrás. "No boom das aberturas de capital,
CEOs mais jovens e dispostos a trabalhar 16
horas por dia eram muito requisitados", ob-
serva de Lucca.

Diretor financeiro - Será uma das mudan-
ças mais expressivas dentro das companhias.
Se nos últimos dois anos um dos principais atri-
butos exigidos era a capacidade de se envolver
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em processos de captação financeira, agora
será o planejamento e controle de custos.

Diretor de marketing - As verbas nessa
área podem ser reduzidas e o executivo terá
de ser mais criativo para expor a empresa de
forma atraente e com menos recursos.

Diretor de vendas - Terá de ser arrojado
para criar novos canais, rever o posiciona-
mento de produtos e política de preços. "Mui-
tos deles estavam acomodados. A velocidade
do mercado havia facilitado por si só o cresci-
mento das organizações."

Diretor de RH - Uma de suas preocupações
era criar ferramentas modernas de atração e
retenção de profissionais. Agora o executivo se
volta para o desenvolvimento da equipe.
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