
Com crescimento de 20% em 2012, o mercado de luxo é um dos que mais crescem 
no país. Porém, a falta de profissionais qualificados ainda é um problema enfrentado 

pelos grandes nomes do mercado mundial que desembarcam no Brasil. Thais Teperman, 
headhunter na área de luxo, moda e varejo da empresa de recrutamento Michael Page, 
conta que a demanda pelos serviços no setor de luxo aumentou 50% desde 2010. Já 
na Asap, outra empresa de recursos humanos, o número de vagas disponíveis para 
esse mercado cresceu 23% no primeiro semestre de 2012, na comparação com os pri
meiros seis meses de 2011. 

Mas qual o papel do RH nesse cenário? Para entender um pouco mais a área de 
Recursos Humanos do mercado de luxo, a Revista profissional&negócios conversou 
com Maria Emília Leme, executiva de RH; Thais Teperman, gerente da Michael Page; Karl 
Kieliger, diretor-geral da Victorinox; Fátima Coelho, supervisora de lojas da RIMOWA; e 
com o departamento de Recursos Humanos da BMW Group Brasil. 

Questionados se a falta de mão de obra qualificada é realmente um problema 
enfrentado pelo mercado de luxo, o RH da BMW afirma que essa não é uma realidade 
tão aparente na organização e que não encontra grandes dificuldades na busca por pro
fissionais qualificados para compor o quadro de funcionários. 

Já na RIMOWA, Fátima diz que a falta de profissionais é uma realidade, já que não se 
trata apenas de qualificação em vendas. A empresa busca profissionais com experiência 
no mercado de luxo, bom nível cultural, domínio do idioma inglês, comprometimento e 
boa articulação. 

No caso da Victorinox, o quadro de profissionais está completo, mas com a demanda 
de crescimento, Karl está atento para a necessidade de contratar novos colaboradores. 
Porém, ele afirma que a empresa tem trabalhado muito na formação de novos profissio
nais do mercado de luxo, oferecendo oportunidades para aqueles que são identificados 
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com potencial de liderança e visão de mercado. "O mercado de luxo exige profissionais 
qualificados e com um bom nível em idiomas estrangeiros, principalmente o inglês. A 
dificuldade na contratação é um fato, visto que cada vez mais marcas conceituadas 
estão buscando espaço para se instalarem no país, o que amplia a concorrência pelo 
profissional com experiência nessa área. Nossa estratégia é trabalhar com diferentes 
gerações, incentivando a troca de experiências e dando oportunidades para novos pro
fissionais com potencial", comenta. 

No que diz respeito ao perfil buscado pela Victorinox, Karl descreve profissionais 
motivados, visionários, qualificados, proativos e preparados para enfrentar o crescimen
to do mercado de luxo no Brasil. 

O crescimento esperado pela RIMOWA e Victorinox é o mesmo esperado pela BMW. 
Mas a falta de profissionais qualificados não preocupa o RH da companhia, mesmo com a 
iminente abertura da nova fábrica em Araquari, em Santa Catarina. A empresa conta que 
existem posições muito específicas e técnicas que serão buscadas no mercado, mas não 
acredita que será difícil encontrar profissionais altamente qualificados, "até mesmo pelo 
desejo e o prazer que a marca proporciona ao público". O grupo conta ainda que procura 
profissionais com equilíbrio emocional, alto potencial de desenvolvimento, proativos e em 
busca de desafios constantes. "O profissional BMW precisa estar preparado para o famo
so 'vestir a camisa', e a paixão pela marca agrega muito no desempenho diário." 

A gerente da Michael Page, Thais Teperman, afirma que há bons profissionais no 
mercado. Contudo, com a expansão de marcas de moda/cosméticos e a entrada de 
muitos players no mercado brasileiro, não havia a demanda necessária de profissionais 
oriundos do segmento para preencher as posições. Com isso, o mercado brasileiro passa 
por um momento de mudança, e os segmentos de luxo e moda, de maneira geral, irão 
se transformar nos próximos anos, aproximando-se de um modelo europeu ou america- • 
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no de gestão. "Nesses mercados, os estudantes já enxergam o setor 
como uma opção de carreira e podem focar em desenvolvimentos 
específicos. Na Europa e nos EUA, é muito comum que, durante a 
faculdade, estudantes trabalhem em lojas para pagar suas contas, e a 
partir daí já ingressem no setor. Como no Brasil esse hábito não é tão 
comum para estudantes de grandes universidades, o início da cadeia é 
impactado, gerando um prejuízo para todos os níveis, pois poucos pro
fissionais se formaram dentro do mercado. São poucos os altos execu
tivos que têm uma experiência específica no segmento, e a solução, em 
um momento de demanda acentuada, foi encontrar segmentos corre
latos que pudessem suprir a necessidade, ou buscar executivos fora do 
país", explica ela. 

Para Maria Emília, o perfil mais esperado por esse mercado é o de 
um profissional com competências básicas e boa comunicação, conhe
cimento em negociação e bom relacionamento interpessoal. "Há algu
mas particularidades no perfil desses candidatos que farão toda a dife
rença: a sensibilidade ao saber ouvir e entender os detalhes do 'sonho', 
a necessidade do cliente. Outro aspecto importante é conhecer os prin
cípios básicos de etiqueta", afirma. 

Outro ponto importante é que os colaboradores entendam o signifi
cado da palavra luxo, que pode ser traduzida para cada pessoa de uma 
forma. "Luxo pode estar relacionado à possibilidade de realização da 
vontade. Pode ser algo simples, como ter tempo para tomar um sorvete. 
O tempo é o elemento mais luxuoso que alguém pode ter", explica 
Maria Emília. Nesse sentido, ela vê que uma das características mais 
importantes para o profissional que atua nesse segmento são os conhe
cimentos gerais, pois, no contato com o cliente, poderá entender um 
pouco o mundo dele e, consequentemente, sua real necessidade. 

Para a headhunter, ao avaliar um executivo, fatores como boa for
mação, visão multicultural, sofisticação, conhecimento de múltiplos 
idiomas e relacionamento no setor influenciam a decisão de contrata
ção da empresa. Além dos pontos comuns a qualquer recrutamento -
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como experiência prévia no setor -, competências técnicas e pessoais e sinergia com os 
valores da empresa também contam. 

A gerente da Michael Page alerta ainda para vantagens e desafios ao setor, que atrai 
muitos candidatos que desejam trabalhar com produtos de alto nível e um público-alvo 
muito seleto. Porém, confundir o glamour das marcas com o que acontece "atrás do 
palco" pode resultar em frustrações para o funcionário, afinal, esse é um segmento que 
trabalha tanto como outro e que também exige sacrifícios e tarefas operacionais. 
"Principalmente nas empresas de luxo voltadas ao varejo, o ritmo de trabalho é tão 
intenso quanto em qualquer outra empresa varejista, e o foco é na operação de loja, 
vendas, produtividade e todos os indicadores tradicionais do mercado, com a diferença 
do cuidado com a marca e o nível de serviço prestado aos clientes", descreve Thais. 

Gerenciar expectativas é algo que as empresas do setor têm que saber fazer. 
Quantos não imaginam o quanto pode ser alto o salário de quem trabalha na BMW, por 
exemplo? Mas a empresa faz questão de deixar claro que tem a preocupação de estar 
alinhada com o mercado e oferecer aos seus profissionais propostas competitivas e 
atraentes. Porém, é preciso levar em consideração alguns fatores, como o cenário atual 
da empresa, a economia do país e a estratégia da marca. 
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Karl comenta que a remuneração é muitas vezes o fator decisivo 
para a permanência de um funcionário na companhia; contudo, esse 
quadro vem mudando. "As pessoas também levam em consideração 
sua relação com a empresa, flexibilidade de horário, compreensão da 
vida pessoal, entre outros. A Victorinox atua no Brasil no mercado de 
luxo, porém não podemos esquecer que somos uma empresa familiar 
e que o foco é o bem-estar do colaborador", ressalta. 

Para Thais, quando se trata dos altos executivos, a remuneração 
costuma ser compatível com a de outras empresas. Nesses casos, o 
candidato irá avaliar, além do aspecto financeiro, o projeto, a identifi
cação com a marca, o momento profissional e as perspectivas futuras, 
assim como faria em qualquer outro setor. Já para níveis gerenciais, 
quando o profissional atua em outra indústria e sonha entrar no merca
do de luxo, alguns candidatos aceitam flexibilizar sua remuneração, 
para não perder a oportunidade de ingressar nesse mercado. 

Assim como o mercado e o perfil dos profissionais, o RH também 
tem diferenças. Para Thais, o RH, no mercado de luxo, precisa ter um 
bom trânsito dentro de empresas em outros países, para poder apro
veitar profissionais que estejam fora do Brasil, sejam eles brasileiros, 
sejam estrangeiros. 

Outro grande desafio para é trabalhar no treinamento e desenvolvi
mento dos profissionais de sua empresa, pois essa será a chave da 
mudança do mercado nos próximos anos. "Conseguir desenvolver 
bem a média gerência e a base da cadeia é a chave para que, em dez 
anos, tenhamos um novo cenário no mercado brasileiro", comenta. 

Com 15 anos de experiência como profissional de RH, Maria Emília 
acredita que, para a empresa do segmento de luxo, o desafio é mostrar 
para a direção que o RH não é um departamento somente administra
tivo e operacional; ele também pode apoiar o crescimento da compa
nhia. "O segmento de luxo me faz pensar, planejar e atuar em projetos 
que desenvolvam as equipes para agir com o cliente desse segmento. 
Preciso estar atenta desde o desenvolvimento técnico até a parte com
portamental, na qual encontraremos as particularidades que farão 
toda a diferença no atendimento ao cliente", comenta. 

A equipe de RH da BMW afirma que atuar em uma empresa pre-
mium - e com um quadro enxuto de funcionários - é sempre desafia
dor. Entretanto, é interessante, pois há mais oportunidades de desen
volver estratégias pontuais e personalizadas. Karl conta que profissio
nais bem informados e com alto nível de questionamento agregam 
muito ao RH, que está em constante aprendizado e precisa se adaptar 
às diferentes gerações e perfis de funcionários. 
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Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 176, p. 36-40, abr. 2013.




