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Empresas abrem vagas e buscam profissionais especializados. 
 
O crescimento do consumo interno obrigou as empresas do setor a abrir uma nova temporada 
de caça a profissionais especializados. Todas querem surfar na boa maré que o varejo e a 
indústria atravessam. "A demanda por executivos nesse segmento deve aumentar 25% em 
2010", diz Axel Werner, sócio da consultoria em recursos humanos Kienbaum. Ao mesmo 
tempo, grandes grupos do setor, como LG Electronics, Renner e Whirlpool Latin America, dona 
das marcas Brastemp e Consul, confirmam a abertura de postos de comando nas áreas de 
vendas, marketing e planejamento estratégico. "Com a retomada do crescimento pós-crise, as 
empresas se depararam com a necessidade de contratar, com urgência, executivos capazes de 
entregar resultados imediatos", afirma Eduardo Macedo, sócio e responsável pela área de 
treinamento da GS&MD-Gouvêa de Souza, consultoria especializada em varejo, marketing e 
distribuição, com clientes como Pão de Açúcar e Magazine Luiza. 
 
Segundo Macedo, antes da crise as corporações estavam investindo na formação dos quadros, 
com programas de trainees de longo prazo e capacitação para o nível gerencial. Na época da 
recessão financeira, especialmente entre setembro de 2008 e agosto de 2009, as empresas 
reduziram contingentes, seguraram contratações e brecaram investimentos em treinamento. 
Mas a retomada do crescimento gerou uma nova busca por profissionais, principalmente 
aqueles de companhias conhecidas como "boas formadoras de pessoal". "Isso aqueceu o 
mercado de recrutamento e elevou os patamares de remuneração", ressalta.  
 
Para o especialista, a onda de admissões já foi sentida no comércio e na indústria. "Além da 
queda dos índices de desemprego, o aumento da massa salarial dos consumidores e a 
facilidade de acesso ao crédito são motores de um crescimento econômico que fazem as 
corporações dispararem planos de expansão que exigem profissionais qualificados." Para se ter 
uma ideia, somente as vendas do varejo brasileiro avançaram 10,4% em janeiro de 2010, em 
relação ao mesmo mês do ano passado - o melhor índice desde julho de 2008. 
 
Na LG Electronics, que vende aparelhos de TV, computadores, celulares e refrigeradores, 
foram contratados 29 executivos em 2009 para cargos de média gerência ou superior. "A 
maioria foi para as áreas de vendas e marketing", afirma Guilherme Cavalieri, diretor de RH da 
companhia para a América do Sul. "Este ano, serão contratados cerca de 30 profissionais." A 
empresa tem parques industriais em Manaus (AM), Taubaté (SP) e escritório central em São 
Paulo (SP). Faturou R$ 5 bilhões em 2009 e conta com cinco mil colaboradores no Brasil, 
sendo que 203 são executivos em cargos de decisão. 
 
Segundo Cavalieri, a LG apresenta um crescimento acima do mercado no Brasil. "Precisamos 
contratar novos profissionais para acompanhar esse processo e desenvolver as competências 
de quem já faz parte do quadro", diz. Além disso, a companhia está ampliando o portfólio de 
produtos e vai atuar em novos segmentos de negócios, como o de vendas corporativas, que 
necessitam de especialistas em B2B (business to business). "Queremos profissionais 
globalizados, que possam transitar entre diversas culturas e países, e com um ótimo senso de 
liderança. Hoje, ter somente competência técnica não é o suficiente para ser um bom gestor", 
explica Cavalieri, que usa recrutadores profissionais para garimpar executivos. "O aspecto 
liderança é cada vez mais importante."  
 
Contratado há um ano, o diretor da divisão de celulares da LG no Brasil, Marcus Machado, de 
43 anos, pilota uma equipe de mais de 60 pessoas. "Além de manter o time coeso, pronto para 
dar opiniões construtivas, é preciso mostrar capacidade de entender o mercado, desenvolver 
um plano de negócios e definir as prioridades da função", afirma o executivo, engenheiro pós-
graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e dono de dois 
MBAs. Com mais de 20 anos de experiência em vendas e marketing, Machado acredita que os 
maiores desafios da profissão, além da busca constante por resultados, são saber controlar as 
pressões naturais do ambiente corporativo, ter uma visão clara do que é o melhor para a 
empresa e tomar decisões. 



 
Para Eduardo Macedo, da GS&MD, a expectativa das empresas em relação aos novos 
profissionais é bastante alta. "Ninguém quer perder a chance de surfar nessa onda favorável 
de crescimento do consumo", diz. "Por isso, as diretorias investem em candidatos qualificados 
e oferecem recompensas acima do padrão de mercado para que eles convertam oportunidades 
em resultados." Segundo o consultor, os grupos querem líderes com capacidade de gerir 
pessoas e de criar planos de ação viáveis, implementados com agilidade. "O gestor deve se 
adaptar rapidamente à nova empresa, entender qual a sua missão e eliminar os obstáculos." 
Na opinião dele, em um cenário de crescimento lento, habilidades de planejamento e de 
formação de equipes são valorizadas. Mas quando o ritmo de desenvolvimento é acelerado, as 
empresas cobram ações e resultados velozes. "Isso faz com que os profissionais mais 
dinâmicos, com senso de urgência, ganhem destaque." 
 
Na Renner, segunda maior rede de lojas de departamentos de vestuário no Brasil, foram 
contratados 22 executivos de média gerência ou superior em 2009, direcionados para as áreas 
administrativa, de compras e lojas. "Em 2010, as contratações serão feitas de acordo com o 
crescimento da companhia", afirma Clarice Costa, diretora de RH da empresa. A rede tem 120 
unidades e a expectativa é encerrar o ano com 132 operações no país. A receita bruta das 
vendas chegou a R$ 2,8 bilhões em 2009. Com 10 mil funcionários no quadro, quase 3% do 
total são de executivos em funções de gerência ou superior. "Estamos buscando gestores com 
perfil empreendedor e focado em pessoas e resultados." Clarice costuma selecionar 
profissionais com a ajuda de consultorias e indicações. Com um investimento de mais de R$ 5 
milhões, o grupo acaba de abrir a primeira loja no Estado de Alagoas, com 80 empregos 
diretos. 
 
Para Werner, da Kienbaum, a busca por executivos na área acontece não só para os setores 
comercial e de marketing, mas nos departamentos industriais, principalmente em relação à 
melhoria de processos. "A demanda por esses profissionais deve aumentar 25% este ano em 
comparação a 2009", diz. Um profissional de média gerência, segundo ele, pode ter ganhos 
mensais de R$ 15 mil a R$ 22 mil. Werner afirma que, para um profissional da área industrial, 
as empresas costumam pedir que ele conduza investimentos para o aumento da produção 
dentro dos planos de custos e despesas. "É desejável que o executivo promova a melhoria 
operacional acima do esperado e consiga comandar as atividades fabris dentro de um conceito 
de produção enxuta."  
 
Como hoje há uma concentração maior no mercado, com grupos que se fundem, o especialista 
acredita que as necessidades por ganho de eficiência devem aumentar. "Vai ser exigida uma 
maior flexibilidade do executivo para ajustar planos de desenvolvimento às realidades que 
mudam a toda hora", diz. "O mercado quer um candidato com conhecimento específico da sua 
área, mas que entenda o contexto do negócio e atue em diversas frentes." 
 
É o caso do administrador Fábio Augusto, de 34 anos, contratado em agosto de 2009 pela 
Whirlpool Latin America. Como gerente de e-business, coordena uma equipe de oito pessoas e 
monitora a presença das marcas na internet. "A web é uma grande porta de entrada para os 
clientes e a empresa se adaptou rapidamente para atender às novas demandas dos 
consumidores." Augusto foi um dos oito executivos de nível gerencial contratados pela 
Whirlpool no ano passado. A empresa tem 13,9 mil funcionários no Brasil e pelo menos 8% do 
total estão em posições de comando. "Em 2010, mais de 20 gestores devem ser admitidos 
para as áreas de finanças, novos negócios, TI, planejamento estratégico e vendas", informa 
Nathalie Tessier, diretora de RH da companhia. 
 
Para Felippe Mendes, da Alpen Executive Search, do setor de recrutamento de executivos, os 
alvos das contratações das empresas são profissionais com visão global de negócio. No ano 
passado, a consultoria selecionou 20 currículos para grupos do setor de bens de consumo. Este 
ano, já fechou cinco posições. "Existem executivos que ingressaram em uma empresa com um 
cargo operacional, aperfeiçoaram conhecimentos e agora ocupam uma posição de destaque. O 
conhecimento adquirido é o grande valor desses profissionais", garante.  
 



De acordo com o professor Mário René, criador do MBA de ciências do consumo da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), os executivos do setor também precisam adquirir 
um maior conhecimento de ciências sociais, comportamento humano e motivação para atingir 
melhores resultados no trabalho. "É preciso entender como os consumidores agem ao trocar 
dinheiro por necessidades e desejos." Criado em 2006, o curso já formou cerca de 300 alunos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 abr. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


