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Companhias trocam executivos para preparar expansão dos negócios.  
 
O desafio de aumentar o quadro de funcionário para acompanhar a expansão dos negócios em 
um momento de escassez de mão de obra qualificada tem colocado os gestores de RH no 
centro das decisões estratégias das empresas. Diante desse cenário, muitas companhias estão 
reforçando e reestruturando a área de gestão de pessoas. Nos últimos quatro meses, 
corporações como Atento, Tecnisa, L'Oréal e Coca-Cola trocaram seus principais executivos 
responsáveis pela área no país. "Hoje, a função exige muito mais do que apenas selecionar e 
treinar empregados", diz Marcelo Cuellar, headhunter da divisão de recursos humanos da 
consultoria Michael Page. "As organizações querem um diretor que ajude a realizar negócios." 
 
A Michael Page está a procura de mais de 60 executivos de RH, para média gerência ou 
superior, em todas as regiões do Brasil - 70% das colocações se concentram no Sudeste. 
Segundo Cuellar, são postos em multinacionais que estão chegando ao país, em companhias já 
estabelecidas ou que desejam reestruturar a área para acompanhar uma nova fase de 
crescimento. "O RH e as divisões de negócios das empresas nunca andaram tão juntos." O 
trabalho não tem sido fácil. Em alguns casos, o preenchimento de uma vaga para uma 
diretoria de RH pode demorar até seis meses. 
 
Em junho, o executivo João Luiz Pasqual, especializado em coaching e com 35 anos de 
experiência no mercado financeiro, assumiu a diretoria de pessoas da Atento em uma fase de 
mudanças na corporação. Depois de quase sete anos como principal executivo da empresa no 
Brasil, Agnaldo Calbucci foi nomeado CEO mundial e hoje cumpre expediente na Espanha. Ao 
mesmo tempo, três diretorias regionais saíram do papel para apoiar um plano mundial de 
alavancagem de negócios. 
 
O desafio de Pasqual não é pequeno. Uma das gigantes do setor de contact center, a Atento 
tem 75 mil funcionários no Brasil - mais da metade da força de trabalho global da companhia 
presente em 17 países. "Meu primeiro contato com a Atento foi por meio de um trabalho de 
coaching, quando acompanhei executivos da empresa", lembra. Hoje, além de 
desenvolvimento e gestão do quadro, ele é responsável pelas políticas de formação 
profissional, benefícios e relações sindicais, processos de seleção e contratação. 
 
Pasqual criou um conselho consultivo com oito diretores das áreas de negócios, que ajudam a 
alinhar necessidades de treinamento. Nos próximos dois anos, pretende fomentar políticas de 
formação e desenvolvimento para todos os funcionários, independentemente da função e nível 
hierárquico. Uma das ações prevê a disseminação de um programa de e-learning para 
atendentes em todo o Brasil. Até 2011, o executivo quer ainda aprimorar o plano de 
desenvolvimento de carreiras da empresa. "Vamos enriquecer a bagagem profissional do 
quadro e preparar o funcionário para assumir posições de liderança."  
 
Para Marcelo Braga, sócio da Search, consultoria especializada em recrutamento que atuou em 
duas contratações de executivos de RH nos últimos três meses, as empresas esperam que o 
gestor da área tenha uma visão cada vez mais ampla dos negócios. "As companhias querem 
alguém que possa levar a equipe atual a uma melhor performance e que consiga melhorar o 
nível dos futuros contratados", explica. "Muitas organizações já possuem um RH que senta à 
mesa do board e faz parte das tomadas de decisão."  
 
Segundo o especialista, a entrada de investimentos estrangeiros no país, via fusões e 
aquisições, e os processos de abertura de capital das empresas nacionais contribuiram para 
que as organizações reforçassem os times de RH. No primeiro dia de setembro, Werner 
Mitteregger, ex-diretor dos Laboratórios Pfizer, foi nomeado para a diretoria de RH da Tecnisa, 
com 1,4 mil funcionários. A construtora e incorporadora abriu o capital em 2007 e deve fechar 
2010 com lançamentos avaliados em R$ 2 bilhões. Também criou uma marca para produtos 
imobiliários entre R$ 90 mil e R$ 250 mil, de olho em novos segmentos de renda. 
 



"A empresa atravessa um processo de intenso crescimento e a diretoria decidiu levar a área de 
RH a um novo patamar, com uma maior contribuição nos negócios", afirma Mitteregger, que 
trabalha com gestão de pessoas há 28 anos e já passou pela Unilever e Pepsico. A agenda do 
executivo inclui a criação de uma cultura corporativa baseada em meritocracia para estimular 
a retenção de talentos e planos de sucessão em posições chave. 
 
Segundo Izabel Cristina Folli, consultora do Instituto de Desenvolvimento do Capital Humano 
(Idecaph) e da Arquitetura Humana, especializada em gerenciamento estratégico de pessoas, 
as corporações procuram profissionais que se antecipem às necessidades de pessoal e 
ampliem resultados. "O gestor deve se comprometer com as causas organizacionais e atuar 
como um articulador entre as áreas da empresa", diz Izabel. "O profissional deve ser 
generalista e estar atento às demandas de aprendizagem no trabalho." 
 
Na superintendência de RH da L'Oréal Brasil há dois meses, o italiano Marco Dalpozzo tem 
mais de 20 anos de experiência na área de pessoas. Começou na Unilever na Itália e está no 
Brasil desde 1993. Passou pelas diretorias de RH da Kibon, Parmalat e Vale, na época em que 
a mineradora vivia dias de transformação, de empresa nacional para internacional. 
 
Agora, um dos objetivos de Dalpozzo na multinacional de cosméticos - com dois mil 
funcionários no país - é dobrar o tamanho da filial brasileira em quatro anos. "Não existe mais 
a cisão entre quem cuida de negócios e quem gerência pessoas. Os funcionários são o grande 
patrimônio de uma organização e um recurso fundamental para atingir êxito em uma 
operação." 
 
A mesma opinião é partilhada por Raïssa Lumack, efetivada em junho como vice-presidente de 
RH da Coca-Cola Brasil. "Nessa função precisamos suportar o crescimento dos negócios 
existentes e o desenvolvimento de novas frentes com arquitetura organizacional e processos 
de capacitação." Há 20 anos na área de RH, a executiva já trabalhou na Embratel, Xerox e na 
própria Coca-Cola Brasil, entre 2005 e 2006. "A função de gestor de RH está mais difundida 
porque as organizações podem ter acesso às melhores tecnologias, mas não necessariamente 
às melhores pessoas." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 out. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


