
34 Brasil Econômico Quinta-feira, 19 de agosto, 2010

CARREIRAS

João Paulo Freitas
jpfreitas@brasileconomico.com.br

O crescimento da economia
brasileira tem apresentado vá-
rios desafios às empresas locais,
principalmente àquelas que
querem tornar-se globais. Para
Peter Felix, presidente da Asso-
ciation of Executive Search
Consultants (AESC), entidade
com sede em Nova York que
reúne consultorias de recruta-
mento de executivos de todo o
mundo, uma estratégia adequa-
da de recursos humanos pode
ajudar a resolver vários dilemas
enfrentados por corporações
que buscam a internacionaliza-
ção. Segundo ele, a falta de líde-
res com perfil global, a deman-
da crescente por práticas de go-
vernança corporativa, a enorme
competitividade do mercado
externo e as mudanças culturais
e tecnológicas podem ser me-
lhor resolvidas com o auxílio de
executivos preparados. Encon-
trá-los, porém, não é tarefa fá-
cil. E é a essa dificuldade que
Felix atribui à recuperação do
mercado global de recrutamen-
to, que avançou 33% no primei-
ro semestre deste ano.

Presidente da AESC desde
1998, ele atuou em grandes
companhias, como a IBM e foi
presidente da Câmara Anglo-
Americana de Comércio — tanto
nos Estados Unidos quando na
Inglaterra — e, entre outras coi-
sas, trabalhou vários anos como
sócio em empresas de recruta-
mento baseadas em Londres,
Nova York e Hong Kong. No
Brasil pela segunda vez, Felix
fará hoje uma palestra no Con-
gresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas, o Conarh. E vai afirmar
que muita coisa mudou no país
desde sua visita anterior, há 10
anos. “Hoje a economia brasi-
leira é mais dinâmica, o que é
muito motivador. As coisas pa-
recem estar muito bem por
aqui”, afirma.

Atualmente, que tipo de
talentos as companhias
valorizam mais?
O mundo mudou muito nos úl-
timos 30 anos, principalmente
nos Estados Unidos e na Europa.
Hoje, as empresas querem exe-
cutivos mais profissionais, com
passagem em boas escolas de
negócios, que sejam mais foca-
dos e analíticos. Outra caracte-
rística importante é a capacida-

“É preciso pensar no mercado
Mas, para especialista, antes de definir internacionalização, empresas brasileiras têm de saber se terão
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“Se o Brasil quer
se inserir
definitivamente
na economia
internacional,
precisa que suas
empresas tenham
mais transparência.
E, se essas companhias
querem atrair
capital do mercado
financeiro global,
precisam de
uma boa gestão
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de de pensar com independên-
cia e utilizar a grande quantida-
de de informações a que temos
acesso hoje. Experiência inter-
nacional também é importante.
Quem está em uma companhia
global precisa saber trabalhar
com diferentes culturas e, claro,
falar outros idiomas. Se você
quer ser um executivo interna-
cional e não fala inglês, esqueça.
É preciso pensar o negócio para
além do mercado local, isto é,
entender a economia mundial e
também perceber que ela está
mudando. Há desafios culturais,
econômicos, político e sociais.
Por isso, esse tipo de profissio-
nal precisa de uma ótima for-
mação e muita experiência,
além de sensibilidade para lidar

com os desafios do ambiente no
qual atua. Não faz sentido, por
exemplo, enviar para uma ope-
ração no Brasil um executivo
americano que nunca viajou,
que conheça apenas Chicago.
Será um completo desastre.

Como essa visão se
aplica no Brasil?
Não sei quantas empresas estão,
neste momento, tentando se tor-
nar globais no Brasil. Mas essas
companhias precisam pensar se-
riamente sobre sua estratégia de
recrutamento se quiserem al-
cançar esse objetivo. Precisam
encontrar hoje as pessoas que
comandarão operações impor-
tantes em 10 anos. E esses indiví-
duos precisarão ser tão bons

quanto os líderes de multinacio-
nais americanas e europeias.
Antes de uma companhia dizer
que quer ser global, ela precisa
olhar para seus funcionários.

Como a crise afetou a demanda
global por executivos?
A procura desabou no segundo
semestre de 2008. Os clientes
ficaram apavorados e pessoas
apavoradas não tomam deci-
sões. O setor caiu, na média
global, 38%. Mas esse mercado
está se recuperando. Este ano já
crescemos 33%, em compara-
ção com o mesmo período do
ano passado. Obviamente, não
retomamos o mesmo patamar
de 2008. Mas é importante fri-
sar que a indústria de recruta-
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A Monster, empresa americana
de recrutamento on-line, após
várias tentativas de se estabe-
lecer no Brasil desde 2007, quer
se reinventar no país. Nos últi-
mos cinco anos, o site Mons-
ter.com.br sofreu algumas ten-
tativas de invasão de hackers e
no mesmo ano que a empresa
iniciou as operações no país a
agência de notícias AFP publi-
cou o roubo de 1,6 milhão de
acessos, incluindo dados como
nome, endereços e números de
telefone de usuários, segundo a
Symantec, empresa de segu-
rança especializada na Inter-
net. A reação veio logo. “Atual-
mente são investidos milhões
de dólares em segurança e ve-
rificação da veracidade de va-
gas e currículos”, diz Rob
Brouwer, vice-presidente sê-
nior para mercados emergentes
e América Latina.

Passados os obstáculos, a em-
presa planeja ampliar suas ope-
rações no país e divulgou ontem
seu novo site com uma platafor-
ma global, no qual empresas e
candidatos dos 52 países onde a
Monster atua estarão integrados.
“No momento há grande de-
manda por profissionais qualifi-
cados e o contraponto está na di-
ficuldade em encontrá-los. Com
a integração, empresas e usuá-
rios terão acesso a vagas em todo
o mundo”, diz Brouwer.

O próximo desafio da Monster
é enfrentar a concorrência de si-
tes fortes no mercado, como Va-
gas e Catho on-line. O Vagas faz o
cadastramento gratuito de 3,5
milhões de usuários em sua base
de dados. Diferentemente das
outras duas, o Catho oferece o
serviço gratuitamente aos con-
tratantes e quem paga são os 200
mil candidatos cadastrados.

Focada na mudança da parti-
cipação do candidato, a Monster
desenvolveu outra ferramenta que
permite que não apenas empre-
gadores, mas também profissio-
nais, descrevam com mais preci-
são o que buscam da relação de
trabalho. “O perfil detalhado pos-
sibilita que o candidato escolha
até que distância de sua casa ele
quer trabalhar”, afirma Brouwer.

O executivo acredita que a fal-
ta de mão-de-obra qualificada no
mercado brasileiro também au-
menta a procura por candidatos
na internet. Até o final deste ano a
empresa pretende crescer a base
brasileira de currículos cadastra-
dos de 300 mil para um milhão.
Para atingir esta meta vai dispor
suas vagas também em outros si-
tes e comunidades virtuais.

Por outro lado, a diversidade
de vagas também é um dos ob-
jetivos. “Queremos oferecer no
mínimo dez mil vagas de vários
segmentos e vamos buscá-las
principalmente nas indústrias
de base e no setor financeiro”,
diz Roberto Tinoco, presidente
da Monster no Brasil. ■

Site de recrutamento internacional oferece plataforma global
para aumentar participação de profissionais e empresas

Segundo a empresa,
o site recebe 100
milhões de visitas
por mês. Cerca de
64 mil currículos
são incluídos
diariamente por
22 mil companhias
clientes, 90%
delas estão entre as
maiores do mundo

Após turbulência,Monster
planeja decolar no país

global”
executivos para liderar o processo
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“Os conselhos de
administração têm
demandado pessoas
com qualidades
operacionais.
O problema é
que as empresas
também precisam
de pensamento
estratégico

mento estava no seu pico quan-
do a crise chegou.

A turbulência econômica
também afetou o tipo de
executivos que as empresas
buscam?
Os conselhos de administração
têm demandado pessoas com
qualidades operacionais. O pro-
blema é que as empresas tam-
bém precisam de pensamento
estratégico. Porém, acho que
nesse momento elas não estão
preparadas para enfrentar ris-
cos. Essa é a mentalidade em
países como Estados Unidos e
Inglaterra. No Brasil, onde a
taxa de crescimento está eleva-
da, as companhias devem bus-
car os dois tipos de executivos.

O senhor afirma que há boas
oportunidades, no Brasil, para
os executivos com habilidades
relacionadas à governança
corporativa. Explique.
Se o Brasil quer se inserir defi-
nitivamente na economia inter-
nacional, precisa que suas em-
presas tenham mais transpa-
rência. E se essas companhias
querem atrair capital do merca-
do financeiro global, precisam
ter uma boa gestão. Parte disso é
obtido com governança corpo-
rativa. Ampliar as práticas de
governança envolve, por exem-
plo, recrutar pessoas certas para
o conselho, que por sua vez deve
se perguntar se a empresa tem
uma política adequada para o
capital humano. ■

Elancers registra aumento de vagas
No último semestre, o número de vagas do site Elancers aumentou 45%.
De acordo com o diretor de produto e implantação Alexandre Nunes, esse
fato se deve principamente ao aquecimento do mercado da construção
civil. Atualmente, existem 12,6 mil vagas abertas em todos os segmentos
e 2,8 milhões de candidatos na base de dados. Embora a quantidade de
candidatos seja grande, com registro de cerca de 2 mil currículos por dia,
diversos usuários mantém o cadastro ativo mesmo estando empregados.
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Rob Brouwer, vice-presidente sênior para
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