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Stela Campos

Richard Vieites é o novo sênior
vice-presidente e gerente da Ceva
Logistics no Brasil. O executivo
tem mais de 18 anos de experiên-
cia na indústria e já ocupou diver-
sos cargos de comando na Ceva.

American Appraisal
Sergio Muller passa a integrar

a diretoria da área de ‘financial
advisory services’ (FAS) da A m e-
rican Appraisal, empresa espe-
cializada em opinião de valor
de ativos e de negócios. Ele já
atuou na Kroll Associates, De-
loitte e Laselva.

U n i sys
Roberto Trinconi assumiu a vi-

ce-presidência de vendas GMS
(Global Managed Services), área
responsável por outsourcing e
infraestrutura da Unisys, empre-
sa global de TI.

Ativa Logística
Motokazu Nakamura é o novo

diretor adjunto da Ativa Logística.
Ele comandará os departamentos
administrativo, financeiro, contá-
bil/fiscal, jurídico e de RH. Já Sonja
Helena Madeira Macedo assumiu a
gestão da área farmacêutica.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

Devo aceitar a oferta para assumir novas equipes?

H á quatro anos ocupo o
cargo de diretor de uma
empresa de médio porte

que presta consultoria para
o setor de infraestrutura.
Sou responsável por atender
o maior de nossos clientes,
que acaba de anunciar que
não vai mais usar nossos
serviços. Isso gerou uma crise
interna e os sócios decidiram
demitir outros dois diretores
e me fazer assumir o trabalho
de ambos. Estou pensando se
devo enfrentar o desafio, pois
vejo vários problemas pela
frente como a resistência
das equipes — sou muito
exigente, enquanto os outros
diretores eram mais ‘flexíveis’
—, a dificuldade de gerenciar
clientes menores e o aumento
da carga de trabalho sem
compensação a curto prazo.
Apesar disso, não tenho outro
emprego em vista e, de certa
forma, sinto-me prestigiado

de ter sido “p o u p a d o” do corte.
O que devo fazer?
Diretor, 42 anos
Re s p o st a :

Minha resposta curta? Não
creio que seja hora de você
buscar um novo desafio fora
da empresa. Embora não haja,
nesse caso, o certo e o errado,
fica evidente a necessidade de
enfrentar e assumir um desafio.
E eu lhe desafio a desafiar-se,
com o perdão da repetição
de palavras. Desafie-se aí
mesmo onde você está e prove,
com resultados, que merece
ser compensado por isso.
A consequência será não
apenas o reconhecimento dos
sócios, mas o rico aprendizado
embutido e o aperfeiçoamento
profissional que pode
abrir horizontes no futuro.

De modo realista, a mudança
em curso em sua empresa não
está sob seu controle e isso é
algo com o que você tem de
se conformar. Em paralelo,
ela precisa ser encarada com
naturalidade, pois mudar
faz parte do dia a dia das
organizações e da vida humana.
Isso sempre gera dúvidas,
insegurança, desconforto,
interrupções e rompimentos.

Não é bobagem quando se
fala que toda mudança
demanda muita energia dos
envolvidos. Você poderia
ter sido uma história de
“r o m p i m e n t o”, se demitido,
mas foi o eleito para
permanecer. Isso significa

não apenas que os sócios estão
confiando em sua capacidade
de assumir os desafios, mas
que lhe estão oferecendo a
oportunidade de demonstrar
um conjunto de competências
ampliado. Nem sempre, afinal,
aparecem em nossas vidas
desafios dessa envergadura,
em que podemos nos arriscar
para alçar voos maiores.

Porém, esses sócios também
o colocaram em um processo
de transformação corporativa
que geralmente se caracteriza,
por alguns momentos, pelo
surgimento de sentimentos
como confusão, medo do
desconhecido, sensação de
perda de rumo e, talvez o
maior dos perigos, reações
inesperadas. Por essa razão,
é preciso enxergar a situação
à luz da razão. Desafios como
esse podem fazer uma
diferença abissal em seu futuro.

O que o impediria, então,
de aceitar a oferta? Vale a pena
repassar suas preocupações uma
por uma. Você menciona,
inicialmente, a carga de trabalho,
que tenderia a ficar excessiva.
Diante disso, eu argumento que,
no segmento de consultoria,
não é surpresa para ninguém
que as horas do expediente
cresçam dependendo do projeto
em andamento — e isso ocorre,
especialmente, quando o
empregador precisa ajustar a
estrutura organizacional e
buscar novos clientes para
sobreviver e perpetuar-se.

Em segundo lugar, você
observou que não há promessa
de uma maior compensação
de renda. Como diretor, você
não pode se prender a ganhos
de curto prazo, pois sabe,
melhor do que qualquer outra
pessoa, que uma carreira
profissional consiste em uma
maratona e não corrida de
100 ou 200 metros rasos
do jamaicano Usain Bolt.

O fato sobre o qual você mais
se deteve foi talvez o da
potencial resistência das
equipes incorporadas. Sou a
primeira a concordar que
sua tarefa não será fácil nesse
aspecto, mas é perfeitamente
possível mostrar aos “órfãos”
dos gestores flexíveis
anteriores, com vícios
adquiridos em sua concepção,
as vantagens de se ter um chefe
exigente — destacadamente,
o fato de que cobrar padrões
elevados de desempenho das
pessoas as leva a evoluir de
modo constante e a atingir
um nível de excelência cada
vez mais alto, o que tende
a impactar sua carreira de
modo muito positivo.

Mostra-se fundamental,
contudo, não esquecer o
conselho que lhe darei agora,
fruto de muitos anos de
experiência: lide com as
resistências sempre
individualmente, entendendo
o que pode motivar cada um a
abraçar uma causa, reforçando
objetivos futuros, valorizando

os mínimos esforços de mudar
de um subordinado.

Além disso, você também
poderia aproveitar as novas
circunstâncias para mudar um
pouco seu estilo de liderança.
Que tal adicionar uma pitada
de flexibilidade ao seu saudável
nível de exigência e chegar ao
melhor dos mundos em gestão
de times? Seria o momento
ideal para fazer uma reflexão e
reforçar uma das competências
mais importantes que
é o autoconhecimento,
maximizando as fortalezas
e desenvolvendo-se mais
nos pontos tidos
como vulnerabilidades.

Para terminar, lembro uma
lição que todos aprendem, mais
cedo ou mais tarde: quando
contratam alguém, as empresas
se concentram no que o
profissional fez de diferente.
Então, faça a diferença
que lhe pedem para fazer.

Karin Parodi é fundadora e
sócia-diretora da Career Center e
presidente da Arbóra Global

Esta coluna se propõe a responder
questões relativas à carreira e a situações
vividas no mundo corporativo. Ela reflete
a opinião dos consultores e não do Valor
Econômico. O jornal não se responsabiliza
e nem pode ser responsabilizado pelas
informações acima ou por prejuízos de
qualquer natureza em decorrência do uso
dessas informações. As perguntas devem
ser enviadas para: E- m a i l diva .executi
vo @ va l o r. c o m . b r

va l o r .com.br
Acompanhe a movimentação de

executivos também no site

www.va l o r. c o m . b r/c a r re i ra

Divã Executivo

Karin Parodi
re s p o n d e

O P O RTU N I DA D E

Alheio à crise, setor de luxo busca executivos
Empresas investem em qualificação e aumentam pacotes de remuneração para atrair talentos. Por Vívian Soares, de São Paulo

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Isabela Felitti foi contratada para o recém-criado cargo de diretora de contas para a América Latina do Ritz-Carlton

O cenário de desaceleração
que afeta diversas indústrias no
Brasil parece não ter causado
efeito sobre um setor que vem se
destacando em contratações de
executivos nos últimos anos: o
de luxo. Grandes cadeias de pro-
dutos e serviços voltados para a
alta renda descobriram o merca-
do nacional e estão abrindo
oportunidades para profissio-
nais no país. Ao mesmo tempo,
companhias que já atuam no
Brasil investem em projetos de
expansão e contratações para
ganhar competitividade.

Uma prova do aquecimento
desse mercado é o aumento na
remuneração desses profissio-
nais — apesar de ainda estar
aquém dos salários pagos em se-
tores como o varejo e a indústria
de bens de consumo, o pacote
desses executivos vem ficando
mais atrativo. De acordo com
uma pesquisa da empresa de re-
crutamento Fe s a com re-
cém-contratados para posições
do alto escalão, a remuneração
total oferecida no setor de luxo
foi até 35% maior que a de seus
empregos anteriores. No merca-
do como um todo, essa mudan-
ça significou um aumento mé-
dio de 28% no pacote.

A dificuldade de encontrar
mão de obra qualificada para
atuar na área explica essa dife-
rença. “Muitos desses executivos
já têm as carreiras consolidadas
em grandes indústrias. Eles são
convidados para assumir opera-
ções pequenas no país, o que é
sempre mais arriscado”, afirma
Fabiana Cotrim, diretora da Fesa
especialista em mercado de luxo.

Segundo ela, atualmente o
Brasil pratica uma remuneração
maior que na China e em Hong
Kong e se equipara aos mercados
europeu e americano. O movi-
mento de contratações nos últi-
mos dois anos foi concentrado
em posições de diretoria geral,
vice-presidência e média gerên-
cia. “Neste ano, percebemos uma
movimentação mais acentuada
em posições de suporte como fi-
nanças e recursos humanos.”

Carolina Garrett, sócia da con-
sultoria Innovate Search, afirma
que os salários pagos a diretores
na área de luxo vão de R$ 20 mil a
R$ 25 mil, e a parte variável pode
chegar a quatro salários. “Mesmo
com a tendência de alta, esses va-
lores ainda são pouco competiti-

vos quando comparados aos do
mesmo nível no varejo.”

A diretora geral de varejo da
Swarovski Cristais, Carla As-
sumpção, acredita, no entanto,
que o setor está se tornando
mais atrativo para os executivos.
A própria Swarovski, que há 12
anos possui lojas no Brasil, tem
um projeto de expansão que in-
clui abertura de lojas, novas
frentes de negócios como canais
multimarcas e franquias, e con-
tratação de executivos. A empre-
sa teve movimentações recentes
também no alto escalão — além
da área de varejo, que foi assu-
mida no ano passado por Carla,
a empresa contratou a diretora

Mônica Orciolli para a unidade
Swarovski Elements, responsável
pelo relacionamento com clien-
tes corporativos.

Mônica é um caso de executi-
va que foi para a área de luxo
“a c i d e n t a l m e n t e”. Após passa-
gens pela indústria têxtil e pelo
segmento de shoppings centers,
ela assumiu a diretoria geral da
marca italiana Natuzzi no Brasil
e, logo depois, da Missoni, até
ser convidada para o cargo
atual. “Meus objetivos sempre
foram buscar um desafio profis-
sional interessante e aplicar co-
nhecimentos de gestão. O seg-
mento de luxo vem me propor-
cionando isso”, afirma.

Perfis como o de Mônica são
valorizados pelo mercado, se-
gundo os especialistas. “Esse seg-
mento exige uma visão sofistica-
da de varejo e elementos de
‘branding’ que são mais comuns
na indústria. Além disso, inglês
fluente é fundamental”, diz Caro-
lina Garrett. A escassez de gente
qualificada gerou recentemente
uma “dança das cadeiras” no
país. Marcas que recentemente
desembarcaram por aqui como a
Sephora, do grupo LV M H , e  a To-
ry Burch, trouxeram executivos
experientes de marcas concor-
rentes que já atuavam no Brasil.

Ainda assim, é comum que al-
gumas empresas enviem execu-

tivos de outros países para assu-
mir posições de liderança no
Brasil. “O ideal é ter um brasilei-
ro no comando, que seja conhe-
cedor do mercado local. Mas
nem sempre existe essa opção”,
afirma Renato Rabbat, diretor
presidente da unidade de perfu-
mes e cosméticos da LVMH. Há
quatro anos no grupo, ele tam-
bém começou carreira na indús-
tria e passou pelo setor de shop-
pings. “O desafio é grande. Além
do perfil financeiro muito de-
senvolvido, como em outras in-
dústrias, é essencial ter uma vi-
são mais aprofundada de mar-
keting e relacionamento de ven-
das”, explica.

Esse conjunto de habilidades
fez com que Isabela Felitti fosse
contratada no ano passado como
diretora de contas para a Améri-
ca Latina do Ritz-Carlton. A posi-
ção, que não existia no Brasil, foi
criada após a rede perceber o au-
mento do número de clientes do
país em seus hotéis e o nível de
exigência cada vez maior desse
público. “O Brasil ocupa uma po-
sição cada vez mais importante
no mercado de luxo. É funda-
mental ter políticas direcionadas
para esse cliente”, diz Isabela, que
já atuou em uma associação cer-
tificadora de hotéis de luxo e no
mercado de aviação executiva.

De acordo com Isabela, o perfil
comportamental do executivo é
determinante para que ele seja
bem-sucedido nesse mercado. “A
indústria do luxo é especialista
em qualidade. O profissional
precisa estar disposto a superar
expectativas, cuidar dos detalhes
e da imagem da corporação. O
serviço precisa ser perfeito”, diz.

O diretor do programa de MBA
de gestão do luxo da Faap, Silvio
Passarelli, acredita que o executi-
vo ideal para atuar no setor preci-
sa unir habilidades tradicionais

como gestão, finanças e marke-
ting, além de ter conhecimentos
aprofundados sobre as especifi-
cidades do mercado de luxo.
“Costumo brincar dizendo que é
mais fácil o CEO da Chanel assu-
mir a Ferrari do que o presidente
de uma indústria automotiva
mais popular. Os atributos de
comportamento, a estrutura de
distribuição, a linguagem e o re-
lacionamento são muito mais
comuns entre as marcas de luxo
do que entre empresas do mes-
mo setor”, compara.

Ele explica que os executivos
tradicionais têm características
mais agressivas. “Eles buscam
oportunidades e quebram bar-
reiras. Já o mercado de luxo po-
de ver isso como uma barbárie.
O importante é a sutileza e a so-
f i s t i c a ç ã o”, diz. No próprio MBA,
que está na sua nona turma, é
comum recusar candidatos que
não possuem bagagem cultural
adequada. Todos os anos, cerca
de 400 profissionais se candida-
tam para o curso, que tem 25 va-
gas. A alta concorrência pode ser
explicada pela sedução que esse
mercado exerce sobre muitos
profissionais. “É um setor que
exige trabalho intenso, mas ex-
tremamente recompensador.”

O aprendizado formal sobre o
setor, porém, não se limita às
universidades. A Swarovski, por
exemplo, abrirá em 2012 uma
academia para formar talentos
para os quadros internos da
companhia. A estrutura já existe
globalmente, mas ganhará uma
unidade brasileira que se espe-
cializará nos conteúdos onde a
mão de obra local é mais defi-
ciente. “Não é possível esperar
que o mercado se qualifique so-
zinho. As empresas precisam in-
vestir na formação de seus fun-
cionários ou continuarão sofren-
do com a falta de talentos”, diz.

Ceva Logistics

São Paulo
11 3149-9100

Rio de Janeiro
21 2211-1000

Belo Horizonte
31 3304-0396

www.f i t rh.com.br - contato @ f i t rh.com.br

Executive Search

Soluções Customizadas
Foco em execução
Expertise em identificar os melhores
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 5 set. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




