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A coluna de vinhos de
Jorge Lucki fala sobre
o Cheval des Andes,
um argentino que tem
parte de seu DNA
vindo de um dos ícones
de Saint-Émilion
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Demanda por conteúdo
nacional na TV paga
estimula palestras de
estrangeiros, como
Marta Kauffman
(de “Fr i e n d s ”), para
roteiristas brasileiros

Crachá exclusivo
Companhias inovam
na nomenclatura
para denominar
novas funções e
também para ter
um organograma
inusitado que
chame atenção
do mercado. Por
Adriana Fonseca,
de São Paulo

A startup brasileira ContaA-
zul, que oferece sistemas de ges-
tão nas nuvens para micro e pe-
quenas empresas, anunciou em
janeiro a contratação de Marce-
lo dos Santos como “chief
growth officer”. A companhia,
que já passou por três rodadas
de investimento de fundos, sen-
tiu necessidade de ganhar mer-
cado e amliar os negócios, daí a
escolha por Santos, ex-executivo
da Totvs, para atuar como dire-
tor de expansão.

Mas por que “chief growth offi-
cer ” em vez de diretor de expan-
são? Vinicius Roveda, CEO da
ContaAzul, explica que o nome
dá um significado mais forte à
função, que não existia antes da
chegada do novo executivo. “A
empresa foi fundada em 2011 e,
no ano seguinte, trabalhamos o
produto e o validamos no merca-
do. Agora, o objetivo é crescer.”

Com o termo em mente, Rove-
da pesquisou na internet e en-
controu o cargo de “chief growth
officer ” em empresas america-
nas. Para o CEO, a escolha do no-
me dessa função está alinhada
com a missão da empresa de se
diferenciar no mercado. “Te m o s
sempre que surpreender o clien-
t e”, diz. E isso costuma acontecer
quando ele apresenta Santos pa-
ra alguém. “Sinto as pessoas cu-
riosas em relação ao que ele faz.”

Fernanda Campos, diretora
executiva de desenvolvimento de
negócios da Mariaca, empresa de
recrutamento executivo com es-
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critórios em São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais, diz que as
nomenclaturas de cargos dife-
renciadas são mesmo mais co-
muns em companhias de tecno-
logia, como a ContaAzul. “Pa r a
acompanhar o que está aconte-
cendo no momento, as empresas
de TI criam posições sob medi-
d a”, diz. Como exemplos, ela cita
o “gestor de redes sociais” e o “ge -
rente de mobile marketing (para
redes móveis)”. “Hoje, são fun-
ções que já nos acostumamos a
ouvir, mas quando foram criadas
também tinham nomenclaturas
diferenciadas”, compara.

Apesar de mais comuns nas
startups — pequenas empresas
de tecnologia com elevado po-
tencial de crescimento —, nomes
inusitados para alguns cargos
existem também em compa-
nhias maiores e já consolidadas
no mercado tanto dentro como
fora do setor de TI.

Há pouco mais de um ano,
quando esteve no Brasil, Fred
Kofman, fundador da consulto-
ria internacional Axialent, trazia
em seu cartão de visitas o cargo
de “chief spiritual officer (CSO)”.
A posição, segundo Kofman, era
equivalente à de um líder espiri-
tual no ambiente corporativo.

O título se justificava por estar
em sintonia com a filosofia de
trabalho da Axialent: inspirar
pessoas criando ambientes moti-
vadores nas empresas e ajudar a
desenvolver gestores conscien-
tes. Entre os clientes que “com -

p r a m” a proposta estão a Pepsico,
Nestlé, Natura, GE e Telefônica,
entre outras líderes de mercado.

Desde o primeiro semestre do
ano passado, no entanto, Kof-
man não exerce mais a função de
presidente da consultoria, agora
a cargo de Francisco Cherny, que
leva o batido título de executi-
vo-chefe, ou CEO. Hoje, o cargo
de Kofman é o de líder do conse-
lho acadêmico da Axialent. Na
mesma época em que foi anun-
ciada a troca de comando, a con-
sultoria informou que Richi Gil
assumiu o papel de “chief culture
officer ”, algo como chefe de cul-
tura, outro título inusitado.

A Apple é mais uma multina-
cional que tem, no seu quadro de
funcionários, um cargo diferen-
te: o de “genius” (gênio). Uma rá-
pida pesquisa na rede social Lin-
kedIn mostra variações dessa
função na fabricante de iPhones
e iPads como “lead genius”, “Mac
genius”, “genius mentor”, “ge -
nius administrator” entre outras.

A empresa explica que o cargo
de gênio pertence àqueles que
têm amplo conhecimento dos
produtos da Apple e trabalham
cara a cara com o consumidor
para oferecer suporte técnico e
resolver qualquer tipo de proble-
ma. Os gênios da Apple ficam nas
lojas próprias da companhia ao
redor do mundo. No Brasil ainda
não há funcionários com essa
função, que deve ser criada com a
abertura da Apple Store no Rio, a
primeira do tipo no país. No site

brasileiro da multinacional, in-
clusive, já há vagas abertas para
quem quiser ser um “genius”.

Também da área de tecnologia,
a Microsoft tem no seu quadro de
funcionários um cargo com nome
bastante incomum: “technical
evangelist ”. Além de já existirem
vários profissionais ocupando essa
função nos mais variados países,
inclusive no Brasil, há diversas va-
gas abertas para essa função na fa-
bricante de softwares. No descriti-
vo do cargo, a Microsoft define o
profissional como alguém que fala
com diferentes públicos, de desen-
volvedores a presidentes de em-
presas, e sabe empolgar as pessoas
a respeito da tecnologia que está
“e v a n g e l i z a n d o”.

Para isso, precisa não apenas
demonstrar como ela funciona,
mas também o valor de usá-la.
Normalmente, diz a organiza-
ção, o evangelista é um consumi-
dor voraz de informação. Para
entender o sentido da palavra vo-
raz, inclusive, é citado o caso de
um evangelista que acompanha
800 canais de notícias.

Na opinião de Karin Parodi,
fundadora e sócia-diretora da
Career Center, consultoria espe-
cializada em gestão estratégica

de recursos humanos e carreira,
esse tipo de nomenclatura ainda
é exceção. “Os títulos organiza-
cionais ainda seguem uma linha
mais conservadora”, diz.

Para o profissional que ocupa
um posto com um nome diferen-
ciado, ela ressalta que é funda-
mental ter o cuidado de explicar
bem qual era a função exercida
naquela empresa ao buscar uma
recolocação no mercado. Como
nunca se pode mentir no currícu-
lo, segundo Karin, o ideal é colo-
car o nome real da posição ocu-
pada, mesmo que ele seja estra-
nha e, ao lado, um nome mais co-
mum para aquela função.

Logo abaixo, no entanto, vale
explicar as atribuições daquele
posto. “De qualquer forma, assu-
mir um cargo com nome muito
criativo pode complicar a transi-
ção para empresas mais tradicio-
nais”, afirma.

A recomendação de Karin vale
tanto para o currículo tradicio-
nal como para o perfil em redes
sociais como o LinkedIn. “Quem
coloca apenas o cargo com nome
diferenciado pode acabar per-
dendo oportunidades por não
passar uma mensagem clara ao
recrutador ”, diz.

Manuel Louzada, chef
de cave da Bodega
Numanthia, aposta
em crescimento
no Brasil D5
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 14 mar. 2013, Eu & Investimentos, p. D1.
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