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G E ST Ã O

Aumenta a
dança das
cadeiras no
alto escalão
Resultados fracos provocam várias
mudanças de executivos no começo deste
ano. Por Carolina Cortez, de São Paulo

Há cerca de uma semana, o
Pão de Açúcar anunciou a de-
missão de 18 executivos com a
premissa de favorecer o cresci-
mento sustentável da compa-
nhia. No final de fevereiro, o Itaú
Unibanco adiou por dois anos a
aposentadoria de seu presidente
para facilitar a mudança de di-
versos diretores, simplificar sua
estrutura e ganhar eficiência na
gestão. As companhias de tele-
comunicações TIM e Oi começa-
ram o ano com novos presiden-
tes. Esta última, inclusive, desli-
gou seu principal executivo de
forma bastante polêmica: por
telefone. A Kimberly-Clark foi
outra que anunciou mudanças
em sua diretoria neste mês.

O ano mal começou e exem-
plos de empresas que reestrutu-
ram o alto escalão não faltam,
seja na contratação de novos di-
retores, vice-presidentes e presi-
dentes, seja na promoção de
profissionais internos para car-
gos recentemente vagos na lide-
rança. Segundo consultorias de
gestão de recursos humanos ou-
vidas pelo Va l o r , a chamada
“dança das cadeiras” está em al-
ta, um movimento que já tem
puxado a demanda por recruta-
mento de executivos em até 50%,
dependendo do cargo.

“O país cresceu bem abaixo
do que o mercado esperava em
2012, o que foi decepcionante
para muitas empresas. Enxer-
gando a alta gestão como princi-
pal fonte de oxigenação dos ne-
gócios, diversas companhias
mudaram de estratégia nos pri-
meiros meses deste ano”, explica
Fernando Andraus, diretor da
Page Executive, divisão do Page
Group responsável pelo recruta-
mento no nível executivo. A pró-
pria consultoria sentiu um au-
mento de 35% na demanda por
substituição de gestores em ja-
neiro e fevereiro de 2013, na
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Segundo Andraus, os segmen-
tos mais aquecidos não se limi-
tam aos industriais, que fecha-
ram 2012 com queda na produ-
ção. As alterações na gestão pas-
sam também por setores ligados
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Antônio Junior aproveitou a movimentação do mercado para trocar a HP, onde atuou por 27 anos, pela Openet para assumir a vice-presidência de vendas para a AL e Caribe

ao consumo, como varejo, além
de serviços, como saúde, educa-
ção e telecomunicações.

De olho nessa movimentação,
Antônio Ribeiro Junior, 47, deci-
diu colocar em prática um plano
traçado há algum tempo. Depois
de ter acumulado 27 anos na
multinacional HP, o executivo
sentiu que estava na hora de
mudar de ares e buscar novos
desafios em um segmento mais
dinâmico, como o de softwares.
No início deste ano, deixou o
cargo de diretor de vendas e
serviços profissionais da HP pa-
ra assumir a posição de vice-
presidente de vendas da Openet
para a região da América Latina
e Caribe. A companhia, de ori-
gem irlandesa, está há oito anos
no Brasil fabricando sistemas
tecnológicos para o setor de te-
lecomunicações.

“Essa é uma área que tem de-
mandado muitos investimentos
em infraestrutura com a chega-
da da tecnologia 4G, principal-
mente para atender aos eventos
esportivos como Copa e Olim-
píada. Existem muitos projetos
em andamento e, portanto,
oportunidades para inovar”, diz
Ribeiro Junior.

O executivo destaca que o
crescente ingresso de multina-
cionais no Brasil e a aposta das
matrizes no mercado consumi-
dor brasileiro — já que a crise in-
ternacional afetou significativa-
mente os resultados das compa-
nhias lá fora —, são os principais
fatores que têm puxado a de-
manda por gestores no país.

“A busca é por profissionais
experientes, que sejam bons lí-
deres e tenham conhecimento
do mercado local”, diz. Embora
não entre em detalhes, Ribeiro

Junior afirma que participou de
outros processos de recrutamen-
to além da Openet, todos para
cargos de direção ou de nível
hierárquico superior, em multi-
nacionais de tecnologia. “O mer-
cado está bastante aquecido pa-
ra essa faixa de atuação”, analisa.

Para Lucas Peschke, gerente
da Hays, consultoria internacio-
nal de recrutamento, a movi-
mentação do mercado de traba-
lho para os executivos este ano
tem origem nas duas pontas do
mercado. Ou seja, está tanto na
oferta de executivos quanto na
demanda das companhias. “Os
próprios profissionais, perce-
bendo o fim de um ciclo, procu-
ram novos projetos. Ao mesmo
tempo, as organizações, em bus-
ca de melhorar resultados, con-
tratam líderes capazes de rees-
truturar os negócios”, diz. En-
tretanto, a “dança das cadeiras”
tende a arrefecer a partir do se-
gundo semestre. “A mudança
na alta gestão é geralmente
maior no começo de ano, pois
os balanços foram finalizados e
as empresas já definiram suas
estratégias”, ressalta.

A insatisfação dos acionistas,
contudo, tem pesado mais que o
desejo de mudança dos executi-
vos, na opinião de Philippe
Boutaud, sócio da A2Z C o n s u l-
tores. “Todos sabiam que a eco-
nomia cresceria pouco em
2012, mas ninguém imaginava
que seria menos de 1%. Para in-
formar aos investidores de que
a empresa está ciente dos resul-
tados mais fracos e busca me-
lhorias, ela troca a gestão”, diz.
Nesse sentido, as alterações na
liderança remetem à mensa-
gem de que as organizações es-
tão tomando providências,
principalmente quando elas
precisam prestar contas ao mer-
cado, como as de capital aberto.

“O país cresceu bem
abaixo do esperado, o
que foi decepcionante
para muitas empresas”,
diz Fernando Andraus,
da Page Executive

“Elas mostram aos acionistas
um desejo por mudança, mas o
novo gestor não tem um perfil
diferente do anterior”, diz.

De acordo com Boutaud, as
companhias tendem a atribuir os
resultados mais fracos ao CEO,
cargo mais vulnerável em perío-
dos de recessão. O segundo alvo
é o diretor ou vice-presidente
comercial. “A área financeira,
que normalmente ocuparia esse
lugar, já foi bastante alterada
em 2011 e 2012”, justifica. Na
A2Z, a demanda pelo serviço de
recrutamento da alta gestão
quase dobrou nos dois primei-
ros meses de 2013 frente ao mes-
mo período do ano anterior.

Para Lucas Peschke,
headhunter da Hays, a
movimentação de
executivos tende a
arrefecer a partir do
segundo semestre

Cenário semelhante tem vi-
venciado a Dasein. De acordo
com Adriana Prates, presidente
da empresa de recrutamento de
executivos, o aumento na procu-
ra pelo serviço foi de cerca de
30% no período, puxada pelos
segmentos de siderurgia, mine-
ração, automotivo, TI e varejo.
Ela ressalta que o tempo de per-
manência dos presidentes e di-
retores tem diminuído nas em-
presas. “Os acionistas estão me-
nos tolerantes e parece que bus-
cam milagres, principalmente
durante as crises. Não dá para
saber se uma decisão foi acerta-
da no curto prazo”, afirma.

Adriana destaca que esse pro-
cesso de mudança na cúpula,
quando constante, pode afetar a

sustentabilidade das organiza-
ções e colocá-las em um ciclo vi-
cioso de trocas de gestão.
“Quando as coisas não vão bem,
troca-se logo o executivo. O pro-
blema é que dificilmente algo
vai melhorar sem a continuida-
de do que já foi iniciado”, diz.

Além disso, essa instabilidade
no comando afeta o clima orga-
nizacional e gera uma crise de
identidade em todos os níveis
hierárquicos. “Ninguém sabe
para onde a empresa está indo.
Isso impede o profissional de
traçar qualquer planejamento
tanto para o departamento on-
de atua quanto para sua vida
profissional”, diz.

Embora as empresas estejam
menos pacientes na busca por
resultados, o gestor mais procu-
rado nos processos de recruta-
mento do alto escalão é o que
tem disponibilidade para atuar
no médio e longo prazo. “Elas
querem alguém capaz de ‘fazer
acontecer ’ em cenários adver-
sos”, afirma Aline Zimermann,
sócia da consultoria Fe s a .

Para Aline, que viu a demanda
por recrutamento de executi-
vos crescer 10% no primeiro bi-
mestre de 2013 frente aos dois
primeiros meses do ano passa-
do, o perfil ideal na visão das
companhias inclui também
passagens por outros países e
segmentos variados e experiên-
cia em processos de expansão,
fusões e aquisições.

Das contratações intermedia-
das pela Fesa, a maioria foi para o
segmento de bens de consumo
(49%), seguida da indústria
(30%), do mercado financeiro
(14%) e de tecnologia (7%). “Po r
não sentirem que haverá uma
mudança brusca no cenário eco-
nômico este ano, a busca por ta-
lentos para driblar os desafios do
desaquecimento é constante.”
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MBA
As 10 escolas que
mais oferecem bolsas
Uma bolsa de estudo integral em
um programa de MBA nos EUA
pode parecer um sonho distante,
mas atualmente quase 800
alunos desfrutam dessa ajuda. A
"Bloomberg Businessweek" listou
as dez escolas de negócios que
mais deram bolsas integrais no
ano letivo 2012/2013 para
programas "full-time". Entre as
primeiras colocadas aparecem
instituições como a Ross School
of Business, da Universidade de
Michigan, e a Tepper School of
Business, da Universidade de
Carnegie Mellon. A lista completa
está no endereço abaixo.
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P re g u i ç o s o s
Hora extra compensa
colegas improdutivos
Levantamento da consultoria
VitalSmarts com mais de 500
profissionais americanos mostra
que 25% trabalham entre quatro
e seis horas a mais por semana
para cobrir as tarefas de colegas
que não cumprem prazos. Quase
60% passam entre uma e três
horas fazendo o mesmo. Um
número parecido diz que a
própria produtividade é afetada
dessa forma, mas só 10% falam
com os colegas improdutivos
sobre a questão. Quem mais ouve
as reclamações são os chefes
(20%) e a família (16%).
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Eu & Investimentos, p. D4.




