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Após 11 anos à frente do escritório 
brasileiro da Leo Burnett — nos últimos 
cinco também acumulava a presidência 
da agência para a América Latina —, 
Renato Loes partiu para novos desafios: 
foi comandar a Dentsu local. A solução 
encontrada foi promover a chefe do 
escritório da Colômbia, Olga Villegas, ao 
comando da região, embora ainda falte 
definir como ficará a operação nacional, 
que se reporta diretamente a Chicago e 
temporariamente é presidida por Ruy Lin-
denberg. No Google Brasil, o  presidente 
Alexandre Dias trocou em setembro o 
posto pelo comando do Grupo Educacio-
nal Anhanguera. Seu substituto ainda não 
foi anunciado. A Editora Globo procura 
desde agosto executivos e um CEO para 
trabalhar na nova empresa que está mon-
tando em joint venture com a Condé Nast, 

Procuram-se CEOS
Diversificação de negócios e falta de sucessores internos torna mais aguda a busca por novas lideranças
Eliane Pereira

Cabrera, da PMC Amrop: empresas jovens não tiveram 
tempo para formar quadros internos

Ana, da Talent Business: pessoas estão mais abertas 
a novas oportunidades em outros setores

que vai publicar aqui títulos da editora 
norte-americana (como Vogue e GQ).

Na LBS Local (empresa de busca e 
serviços de localização, dona dos sites 
Apontador e MapLink), Anderson Thees 
(ex-Naspers/MIH) assumiu o cargo de 
CEO depois de longos meses de procura 
por parte dos controladores. Mais sorte 
teve a 9ine, agência de marketing esportivo 
do grupo WPP em parceria com o jogador 
e homem de negócios Ronaldo Nazário 
de Lima, que em pouco tempo conseguiu 
definir o executivo à frente da operação: 
chamou Marcelo de Paulos (ex-Unibanco), 
que retornava de um programa de mestra-
do nos Estados Unidos.

Será que está mais difícil encontrar 
profissionais para cargos de liderança nos 
dias que correm? As empresas que estão 
nessa busca, estrategicamente, preferem 
não comentar o assunto. Mas especialis-
tas na área de gestão e de recrutamento 
reconhecem: há mais posições em aberto 
do que gente disponível para ocupá-las, e 
a briga pelos melhores talentos se acirrou. 
Principalmente pelo amadurecimento de 
setores econômicos antes pulverizados e 
que hoje se encontram em fase de expan-
são e consolidação.

“Os setores mais imaturos, em termos 
gerenciais, eram educação, saúde e publi-
cidade. Empresas jovens (com menos de 
20 anos de atuação) ainda não tiveram 
tempo suficiente para formar quadros 
internos e vão buscá-los em setores mais 
maduros. Isso acontece em ambientes 
turbulentos, como o da comunicação, 
que passa por grandes mudanças”, analisa 
Luiz Carlos Cabrera, sócio da consultoria 
PMC Amrop, ao apontar a revolução tec-

nológica, o ambiente mais competitivo 
e a evolução da pirâmide demográfica 
brasileira como as transformações de 
fundo que estão alterando o ambiente de 
negócios para essas empresas.

Expansão
Um fator agravante, por assim dizer, 

para a dificuldade no recrutamento de 
lideranças na área de comunicação é que, 
além de esta não ter tradição na formação 
de executivos de alto nível, existe entre 
os profissionais do ramo uma tendência 
a serem empreendedores, ou seja, os me-
lhores às vezes preferem abrir seu próprio 
negócio a ser empregados, mesmo que de 
primeiro escalão. “O Brasil passa por um 
boom de crescimento e investimento em 
todos os setores e, com isso, temos mais 
vagas do que líderes para ocupá-las”, diz 
o consultor Leonardo Salgado, do Hay 
Group, empresa de consultoria em gestão 
de negócios presente em 47 países.

A grande questão, entretanto, é mesmo 
a mudança de cenário e a ampliação das 
fronteiras de negócios para quem está no 
ramo da comunicação de marketing. “Hoje 
o consumidor pode ser impactado de várias 
maneiras e isso muda a forma do negócio. 
As agências passam a oferecer eventos, 
online, marketing esportivo, e isso pede 
pessoas diversificadas”, destaca a diretora 
geral do escritório da The Talent Business 
Brasil, Ana Leme. 

Ela lembra que, em propaganda, o turn 
over sempre foi grande, mas, graças ao 
crescimento econômico, as pessoas estão 
ainda mais abertas a novas oportunidades 
em outros setores. Na sua visão, o momento 
é oportuno também para que profissionais 

de comunicação migrem para outras áreas. 
“A tendência é as pessoas circularem mais, 
por isso devemos ver movimentos nos dois 
sentidos. Isso vai ficar cada vez mais interes-
sante com a diversificação das plataformas 
de mídia e com mais empresas vindo para cá. 
Ainda tem muito para acontecer”, aposta.

De fato, o que se vê hoje não é mais um 
simples movimento de “troca de cadeiras”, 
como no passado, no qual executivos de 
um mesmo ramo apenas trocavam de 
empresa. Gente nova está chegando, e 
um dos exemplos é Fernando Mazzarolo, 
presidente da WMcCann, engenheiro com 
passagens por Coca-Cola e Brystol Myers 
Squibb. Outro é Manoel Amorim, ex-
Telefônica e Ponto Frio, contratado pela 
Abril para comandar a área de educação do 
grupo. “O mercado está mais aberto e mais 
receptivo. A tendência é abrir mais, porque 
as empresas estão diversificando seus ne-
gócios. Mas entre as agências ainda é um 
movimento tímido”, reconhece Ana.

Novos negócios, novas oportunidades
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Salgado, do Hay Group: hoje é preciso ter 
uma gestão mais eficiente

No caso de setores em pro-
cesso de consolidação, a saída 
para preencher cargos de alto 
escalão está sendo recrutar pro-
fissionais em outras áreas. “As 
universidades e os hospitais, 
por exemplo, estão buscando 
suas lideranças nos setores 
mais tradicionais da economia”, 
diz Luiz Carlos Cabrera, da 
PMC Amrop. Explica-se: essas 
duas áreas passam por mudan-
ças estruturais, com fusões e 
aquisições que estão levando à 
formação de grupos fortes. “Há 
quatro ou cinco anos, quem 
estava no comando dessas 
empresas eram acadêmicos e 
médicos, ótimos técnicos, mas 
com pouco foco em gestão de 
negócios”, aponta Leonardo 
Salgado, do Hay Group.

A entrada de fundos de in-
vestimento, a oferta de ações na 

O mapa do caminho

O relatório Sucessão de CEOs, da Booz & Company, lista quatro 
pontos que os executivos que estão assumindo cargos de 
liderança precisam ter em mente para ser bem-sucedidos

1 Manter o foco sobre o que ninguém mais pode fazer e 
delegar o restante.

2 Engajar-se com o conselho de administração como um 
parceiro estratégico.

3
Encontrar o ritmo certo de mudança dentro da empresa 
— anúncios prematuros podem criar problemas que 
poderiam ser evitados.

4
Fazer com que a cultura trabalhe a seu favor, por meio 
da compreensão dos elementos informais e emocionais 
da organização.

Bolsa de Valores e a consequente 
necessidade de mostrar resultados 
aos acionistas tornou mais aguda 
a busca por profissionais capazes 
de gerá-los. “Nesses setores, an-
tigamente o giro do dinheiro era 

suficiente para tocar o negócio. 
Hoje é preciso ter uma gestão mais 
eficiente. E isso vale para todos 
os ramos”, diz Salgado. Pesquisa 
da Booz & Company mostra que, 
em 2009, os CEOs que deixaram 
seus cargos de forma planejada 
entregaram um retorno de 6%, 
contra -3,5% dos CEOs que foram 
demitidos (ver quadro).

A pesquisa Sucessão de CEOs 
mostra ainda uma tendência à no-
meação de executivos da própria 
empresa. O estudo, que se refere 
ao período entre 2000 e 2009, 
aponta que, em 80% dos casos, os 
conselhos de administração esco-
lheram executivos internos para 
assumir o comando. Quando isso 
não é possível, como no caso das 
jovens empresas que não tiveram 
tempo de formar lideranças, quais 
os riscos e as vantagens de se tra-
zer um profissional “de fora”?

Menor resistência à mudança, 
um olhar diferente sobre o negócio 
e ausência de vínculos sociais que 
atrapalhem a tomada de decisões 
duras são os pontos positivos, 
aponta Cabrera. Ausência de sen-
sibilidade para lidar com as par-
ticularidades do ramo, causando 

um choque cultural, é o grande 
risco, acredita Salgado. “A capa-
cidade do gestor de fora de se 
adaptar e entender o setor é a 
chave do sucesso nesses casos. 
E em 90% deles a transição é 
bem-sucedida”, diz o consultor 
do Hay Group. (EP)

Text Box
Foto

Text Box
Foto

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1437, p. 46, 29 nov. 2010.




