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Luciano Santanna,
da Susep: combate
às irregularidades
nos títulos de
capitalização D2
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A coluna de vinhos de
Jorge Lucki faz um
balanço de como anda
o setor vitivinícola
nacional após o fim da
polêmica sobre o
pedido de salvaguardas
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BLUE CHIP
Amber Sheppo e David
Diesendruck falam
sobre os planos de
quadruplicar venda de
produtos Paul Frank e
de tornar macaquinho
ainda mais conhecido.
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C U LTU RA
Diretor de ‘O Exorcista’,
William Friedkin
retorna com ‘Killer Joe -
Matador de Aluguel’,
filme sobre ambição e
crime com Matthew
M c C o n a u g h ey

Associação pretende regular mercado para empresas do setor
De São Paulo

Presente no Brasil por meio da
criação de um comitê específico
para o país desde o ano passado,
a Association of Executive Search
Consultants (Aesc) acaba de ele-
ger um brasileiro como membro
de seu conselho das Américas.

Denys Monteiro, sócio da em-
presa de recrutamento e seleção
de executivos Fesa, toma posse
por um período de três anos —
até 2016. “Essa nomeação é re-
flexo de um Brasil cada vez mais

C a ç a - t a l e n to s
na mira dos
c a ç a - t a l e n to s
Empresas que
atuam no
recrutamento na
média gerência
aumentam seus
quadros no país. Eles
disputam
headhunters no
mercado que
continua aquecido,
mesmo com a
desaceleração da
economia. Por
Adriana Fonseca,
de São Paulo

“Estamos contratando consul-
tores em todas as nossas áreas de
e s p e c i a l i z a ç ã o”. A frase, publica-
da há poucas semanas no Twitter
por Fernando Mantovani, diretor
geral da Robert Half no Brasil,
não deixa dúvidas: a consultoria
de recrutamento voltada para
média gerência está aumentan-
do seu quadro de headhunters.
“Mesmo com a economia não
respondendo tão fortemente,
há uma demanda das empresas
por contratação de executivos”,
justifica Mantovani.

Presente no Brasil desde 2007,
a multinacional Robert Half viu
no ano passado seu menor cres-
cimento ano a ano desde que
chegou ao país. Ainda assim,
cresceu 29%, segundo o diretor
geral. Como consequência do de-
sempenho, a consultoria preten-
de aumentar seu quadro de re-
crutadores em 16% neste ano. Pa-
ra isso, está com vagas abertas
em todas as suas áreas de atuação
— de finanças a engenharia, pas-
sando por tecnologia e vendas e
marketing. “O aumento do qua-
dro é reativo. Reflexo, portanto,
do crescimento de 2012. Mas es-
peramos um desempenho supe-
rior em 2013", afirma.

Para ingressar na Robert Half,
não há necessidade de ter expe-
riência no setor. Ao contrário.
“Nossa preferência é por profis-
sionais sem vícios, que não te-
nham passagens por outras con-
sultorias”, diz o diretor geral da
multinacional. Segundo ele, ape-
nas 2% do quadro hoje é formado
por profissionais com experiên-
cia anterior em recrutamento.

A formação acadêmica ideal
do profissional vai depender da
divisão em que ele vai atuar.
Quem contrata para a área de fi-
nanças, por exemplo, deve ter
concluído a graduação em admi-
nistração, contabilidade ou eco-
nomia. Já quem recruta para mar-
keting e vendas deve ter se forma-
do em administração, marketing

ou comunicação. O domínio da
língua inglesa é mandatório.
“Atendemos muitas multinacio-
nais”, explica Mantovani.

Também referência em recru-
tamento para cargos de média
gerência, a Michael Page, assim
como a concorrente Robert Half,
aposta no aumento do quadro de
recrutadores este ano. Paulo Pon-
tes, presidente do Page Group,
holding que abriga a Page Per-
sonnel, Michael Page e Page Exe-
cutive, diz que 2012 foi um ano
sem grandes aumentos no qua-
dro executivo das companhias.
“Já em 2013, estamos vendo um
investimento das empresas na
contratação de profissionais pa-
ra o médio e alto escalão. Elas es-
tão acreditando na retomada da
e c o n o m i a”, diz. Esse movimento,
de acordo com ele, está aconte-
cendo em todo o país, com exce-
ção da região Sul, onde ainda não
há um reaquecimento.

Juntas, Michael Page, focada
em média gerência, e Page Per-
sonnel, especializada em profis-
sionais de suporte à gestão, pre-
tendem aumentar em 25% o nú-
mero de consultores neste ano,
segundo Pontes. Hoje, o grupo,
que inclui a Page Executive, ex-
clusiva para o alto escalão, conta
com 250 recrutadores. Só na Mi-
chael Page são 170.

As vagas abertas estão espa-
lhadas por todas as divisões da
consultoria, mas Pontes cita três
áreas com maior perspectiva de
crescimento: vendas e marke-
ting, finanças e engenharia.

Assim como acontece na Ro-
bert Half, ele afirma que a Mi-
chael Page dá preferência a re-
crutadores sem experiência no
setor. “O ideal é que o profissio-
nal venha da área para a qual vai
recrutar ”, explica.

O perfil do headhunter busca-
do pela multinacional inglesa in-
clui faixa etária entre 28 e 32
anos, fluência em inglês e expe-
riência anterior na área para a

CLÁUDIO BELLI/VALOR

O administrador Sergio Bruni trocou a carreira no mercado financeiro pela de headhunter e agora atua na Michael Page

qual vai recrutar. Além disso, é
preciso ter sensibilidade para se
relacionar com pessoas e habili-
dade para lidar com imprevistos.

Esse é o perfil de Sergio Bruni,
headhunter na divisão financei-
ra da Michael Page desde setem-
bro. Formado em administração
de empresas com ênfase em fi-
nanças pela ESPM e com um cur-
so de mercado financeiro na
Harvard Business School no cur-
rículo, o executivo, de 30 anos,
atuou no setor financeiro por
cerca de cinco anos.

Ainda na faculdade, ingressou
na construtora Tecnisa, onde fez
estágio na área de relações com
investidores. Depois, seguiu pa-
ra o Itaú Private Bank como as-
sistente comercial e, posterior-
mente, para a Hera Investment,
onde fez gestão de carteiras.
Saindo da empresa que dá su-
porte a investidores, ajudou a
fundar a firma de private equity
Umbrella Participações, para de-
pois virar headhunter na Mi-

relevante no cenário global,
além do reconhecimento de
nossa participação ativa na asso-
c i a ç ã o”, diz Monteiro.

Membro fundador do comitê
da Aesc no Brasil, Monteiro diz
que agora terá mais “chapéus”
de atuação. Isso significa que, se
antes sua abrangência era restri-
ta ao país, agora ele terá que
participar de reuniões que en-
volvem todo o continente. “Isso
me dá uma chance ainda maior
de promover a profissão”, diz

O comitê brasileiro da Aesc,

organização global presente em
74 países, surgiu com a reunião
de diferentes players do merca-
do de “retained executive sear-
c h”, empresas de seleção de ges-
tores para o alto escalão. O obje-
tivo do grupo, hoje composto
por 22 consultorias com atuação
no Brasil, entre elas a Fe s a , é di-
fundir seu trabalho e qualificar
o mercado — defendendo-se, as-
sim, da concorrência de diversas
empresas de recrutamento espe-
cializadas na média gerência
que vêm ganhando espaço no

país. “Nos últimos anos, come-
çou a haver muita confusão nes-
se mercado”, diz.

A preocupação se dá em razão
das diferenças entre os dois ti-
pos de serviço oferecidos, co-
nhecidos como “retained execu-
tive search” e “contingency re-
cruiting”. No primeiro modelo, a
consultoria recebe antecipada-
mente para buscar um executivo
para os cargos em aberto. Já no
segundo, o pagamento é feito
após a contratação do executivo
— e somente se ela ocorrer. Des-

sa forma, a Aesc ressalta que um
trabalho de recrutamento ade-
quado só pode ser bem feito se a
consultoria receber por isso ao
longo do processo.

Para conseguir ser membro
da Aesc, a consultoria precisa
passar por uma avaliação (“due
d i l l i g e n c e”) e seguir todas as re-
gras estabelecidas pela associa-
ção. “Um dos objetivos é regula-
mentar a prática de ‘retained
s e a r c h’ ”, explica Monteiro.

O comitê brasileiro ainda é re-
cente e, por enquanto, o que es-

tá sendo discutido entre seus in-
tegrantes é a definição de uma
estratégia de comunicação e um
plano de atuação para as empre-
sas que atuam no país. Neste
ano, Monteiro estima que as em-
presas de recrutamento associa-
das a Aesc cresçam cerca de 10%
em relação a 2012, ano que ter-
minou estável, na média, para
elas. “Em 2013 devemos ver, in-
clusive, uma nova pressão na re-
muneração dos executivos pela
falta de mão de obra qualifica-
d a”, afirma. (AF)

chael Page. “Quis ingressar no
mercado financeiro por se tratar
de uma área complexa. Desse
modo, teria uma visão ampla
dos negócios e uma boa vivência
profissional”, diz Bruni.

Até pouco tempo atrás, ele não
conhecia de perto a rotina de um
headhunter. Após sair da Hera,
em fase de transição de carreira,
Bruni conversou com um amigo
que trabalha na Michael Page e
lhe apresentou mais detalhes da
função. “Fui atraído pelo fato de
ajudar as pessoas com suas car-
reiras de um lado, e as empresas a
se desenvolver com os profissio-
nais certos de outro. Além disso,
é grande a possibilidade de cres-
cimento dentro da consultoria.”

Também especializada no re-
crutamento de média gerência, a
Asap é outra empresa do setor
com vagas abertas. O plano de
expansão para este ano inclui a
contratação de cerca de 10
headhunters, que vão se somar
ao quadro atual de 120 pessoas.

Ricardo Haag, diretor da con-
sultoria, diz que parte dessas va-
gas surgiram para atender uma
nova unidade da A s a p, direcio-
nada a posições com salários en-
tre R$ 3 mil e R$ 6 mil. Antes, a
consultoria só trabalhava vagas
com remuneração superior a R$
6 mil. “A nova unidade é conse-
quência de uma demanda dos
nossos clientes, que precisavam
de recrutamento nesse nível”,
explica Haag. Segundo ele, a
Asap busca profissionais que ve-
nham de diferentes áreas para
preencher as vagas. Já em rela-
ção às competências comporta-
mentais, é necessário gostar de
pessoas, ter iniciativa e saber li-
dar com frustração.

A remuneração nas três con-
sultorias ouvidas, apesar de ser
mantida em segredo, é compos-
ta por salário fixo mais um va-
lor variável, que oscila de acor-
do com o desempenho indivi-
dual do headhunter e da unida-
de na qual ele trabalha.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 7 mar. 2013, Eu & Investimentos, p. D1.




